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वाचक प्रतिक्रिया अंक ११२ 

अंक चाळला, खपू आविला. नरेंद्र दार्ोळकरांचा लेख, मेघनाद साहा संबधीचा आणि हमे ू

अणधकारी यांचा ह ेलेख णवशेष आविले. 

एकाच वेळेस णवज्ञानाचा अभ्यास केला नाही आणि केला आह ेअशा दोघांनाही याि खाद्य 

णमळेल. यािील कोित्याही लेखािील मदुद््यांबद्दल दमुि होऊ नय.े  

चांगला अंक आणि चांगल्या उद्दशेासाठी काढलाि याबद्दल सवभ टीमचे अणर्नंदन. 

- किरण बरे्व  

अंक णमळाला. सवभ लेख आिा एका कॉलममध ेआहिे ही सधुारिा चांगली झाली. त्यामळेु 

अंक मोबाइलवर वाचि े सोप े जाईल. समुारे ५०% लोक वेबसाइट मोबाइलवर बघिाि, 

त्यांना ही गोि नक्कीच फायदशेीर आह.े 

- मिरंद, जॉय ट्री 

I read it. Important information about science. Thank you. 

- महेश जगताप  

I am Hemant Solanki. Working as Mechanical Design Engineer in one of MNC at 

Mumbai. I have interest in science so I used to read articles on it in languages I know.  

Recently I read book introduction of Vigyan aani Samaj, written by you in 

Shaikshanik Sandarbh Issue 112. So I went through first part of the article which is 

speech by Dr. Narendra Dabholkar on this topic. I liked it very much. And I am 

thinking to translate articles from these books in my mother tongue Gujarati. So that 

science aspirant Gujarati people also get to know about such informative articles.  

- हेमंत सोलिंी 

Thanks a tonne. It is an honour to be published in the same issue with intellectual 

giants such as Dr. Naralikar, Dabholkar and Richard Dawkins. I liked Dr Dabholkar's 

article the most as it is very relevant to the scientific method that I discuss with my 

students of intellectual history course. Not just for the content but also for the 

simplicity and fluidity of his language. We truly lost a great public intellectual. 

- श्रद्धा ि ं भोजिर 
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नाही िर आम्ही करिार िरी काय? 

आम्ही मारिो म्हिज ेकाय,  मारूनच टाकिो त्यांना.  

आमची पोरं पळवनू निेा? त्यांच्या णकिण्या, मेंद,ू णलव्हर काढून घिेा?  

म्हिज ेत्याच ंकसंय की आधीच आम्ही प्रचंि संिापलेलो असिो.  

मग त्याि यांचा संशय येिो,  

िो खरा असला िर? हािावं वाटिं. 

म्हिनू असं होिं बघा. 

आमच्या वािविलांच्या जणमनी, रोजगार, नोकऱ्या, आमची झािं, शेिी, शेिीमाल, जंगलं, 

पािी, हवा पळवनू नेिाऱ्यांना आम्ही काहीच करू शकि नाही.  

िे कोि आहिे ह ेमाणहिीय आम्हाला; त्यांच ंआम्ही काही वाकिं करू शकि नाही. 

आमच्या जीवनावश्यक गोिी महाग करून, त्या आमच्या हािािनू णहसकावनू घऊेन पळून 

जािाऱ्यांना आम्ही सोिून दिेो. 

िे कोि िे माहीि आह ेआम्हाला. 

बाँकेिले आमच ेपैसे चोरून परदशेी पळून जािाऱ्यांचं णवमान आम्ही िांबव ूशकि  नाही; 

 िे कोि िे सगळ्या जगाला ठाऊक  आह.े 

आमच्या पोराबाळांच्या िोंिाचा घास काढून घऊेन स्विःचा िोबरा र्रिाऱ्यांच ेहाि आम्ही 

धरू शकि नाही.  

ह ेिर नेहमीचचे लोक;  

माणहिीिले आहिे. 

मग आम्ही करिार िरी काय?  

काही िरी करायला पाणहज ेन?  

का उगा हािावर हाि धरून बसनू राहायचं? णनष्क्िीय? 

म्हिनू आम्ही या कुठून कुठून आमच्या एररयाि उगा आलेल्या, र्ीिीन े णजवाची र्ीक 

मागिाऱ्या, गयवया करिाऱ्या गरीब, णर्क्षेकरी, उपाशी, णनष्क्पाप लोकांना मारिो. 

मारिो म्हिज ेकाय, णजवेच मारिो.  

नाही िर आम्ही करिार िरी काय?  

मोहन देस 

कणविा, णचत्रकला आणि संगीिाि णवशेष रस. आरोग् य वशक्षिाि णवशषे काम. 

इ-मेल : mohandeshpande.aabha@gmail.com  

mailto:mohandeshpande.aabha@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११३ \ 6 

#विचारा ‘का?’ 
 

लेखि : गीिा महाशब्द,े णववेक मााँटेरो      

 

'वैज्ञाणनक दृणिकोन' म्हिज ेकाय, िो पाणिमात्य आह ेका, त्यासाठी नाणस्िक असावं 

लागिं का, माझ्या दवेाधमाभवरील श्रद्धेच्या ह ेणवरोधाि असिार का, असे अनेक प्रश्न याबाबि 

णवचारले जािाि.  

धाणमभक असनूही धमभणनरपेक्ष असि ं शक्य असिं; िसंच श्रद्धा असनूही वैज्ञाणनक 

दृणिकोन आचरिाि आिि ंशक्य असिं! काही वैयणिक श्रद्धा आपल्याला िपासाव्याशा 

वाटि नाहीि. जोवर आपि त्या वैज्ञाणनक असल्याचा दावा करि नाही, त्या वैयणिक 

पािळीवर ठेविो, सामाणजक जीवनािील णनिभयांवर त्यांचा पररिाम होऊ दिे नाही; िोवर त्या 

िपासायच्या की नाही हा व्यणिगि णनिभय असिो. श्रद्धा ठेवि े णकंवा न ठेवि े ह े दोन्हीही 

आपल े घटनात्मक अणधकार आहिे. मात्र, कोििेही णवधान णकंवा णवश्वास वजै्ञाणनक 

असल्याचा दावा केला जाि असेल, िर मात्र णवज्ञानाच्या कसोटीवर िे िपासण्याची आपली 

ियारी असायला हवी.  

णवज्ञान म्हिज े केवळ एक णवषय नसनू िी एक णवचारपद्धिी आह.े परुावा 

िपासण्यावर आधारलेली त्याची एक प्रणिया असिे. िॉ. दार्ोळकरांनी वैज्ञाणनक 

दृणिकोनाची चार शब्दांि केलेली व्याख्या आह े - 'जेवढा परुावा, िेवढा णवश्वास'! िे 

म्हििाि, 'वैज्ञाणनक दृणिकोन म्हिज ेकायभकारिर्ाव. प्रत्येक कायाभच्या मागे कारि असिं, िे 

कारि माझ्या बदु्धीला समज ू शकिं, जगािल्या सगळ्याच कायाांच्या मागची कारि ं

समजिािच असं नाही; पि िी ज्या वेळी समजिील, त्या वेळी िी कशी समजिील ह े

कायभकारिर्ावामळेु मला समजिं. यिािभ ज्ञानप्राप्तीचा मािसाला लार्लेला हा सवाभि 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११३ \ 7 

#णवचारा 'का?' या मोणहमेसाठी दार्ोलकरांच्या र्ाषिांचे णव्हिीओज, णवज्ञानाची 

पद्धि णशकण्यासाठीची प्रयोगांची पणुस्िका, छद्मणवज्ञानाबाबिचे सणवस्िर 

प्रेझेंटेशन, पोस्टसभ असे साणहत्य अनेक र्ाषांमध्ये बनवलेले आह.े 

www.aipsn.in या वेबसाईटवर िे उपलब्ध आह.े 

 

खात्रीशीर मागभ आह.े' लोकवैज्ञाणनक णवचारवंि हमे ूअणधकारी म्हििाि, 'वैज्ञाणनक दृणिकोन 

म्हिज े णनसगभणवज्ञानापासनू राजकारि, अिभकारि, नीिीशास्त्रापयांि सवभ बाबींकिे िकभ शदु्ध 

पद्धिीन े णवज्ञानाची पद्धि वापरून बघि.ं अशा पद्धिीन े पाणहलं, िर प्रश्नांची सोिविकू 

वेगळ्या प्रकारे करिा यिेे.'  

र्ारिीय समाजाि वैज्ञाणनक दृणिकोन व णचणकत्सक णवचारांची मोठी परंपरा आह े - 

चावाभकांपासनू, गौिम बदु्ध आणि स्वामी णववेकानदं यांच्यापयांि. 'िपासा आणि णववेकाला 

पटले िरच स्वीकारा', असा णवचार त्यांनी णदलेला आह.े पणंिि नेहरंूनी म्हटले आह,े 

'वैज्ञाणनक दृणिकोन म्हिज ेणवचार करण्याची प्रणिया, कृिी करण्याची पद्धि, सत्याचा शोध, 

जगण्याची पद्धि आणि मिु मानवाची मनोवतृ्ती'. शहीद र्गिणसंगांनीही णववेकाने िपासनू 

स्वीकारण्याचा णवचार ठामपि ेमांिलेला आह.े  

णवज्ञानाच्या कसोटीवर िावनूसलुाखनू घिेलेल्याच गोिी स्वीकारायच्या असं एकदा 

ठरवलं, की वस्िुणनष्ठिा, िकभ शिी, णववेक, िारिम्य, सच्चपेिा, जबाबदारी घिे,ं णधटाई, 

मानविा, लोकशाही, स्वािंत्र्य, कोििेच र्ेदर्ाव न मानि,ं धमभणनरपके्षिा ही मलू्यं 

आपसकूच येिाि. वैज्ञाणनक दृणिकोन नहेमी प्रश्न णवचारण्याला प्रोत्साहन दिेो, म्हिनूच िो 

मलूित्त्ववादाच्या आणि धमाांधिेच्या णवरोधाि असिो.  

पाच वषाांपवूी, दशेर्रािले काही वैज्ञाणनक आणि लोकणवज्ञान चळवळीचे कायभकिे 

बेंगळुरूमध्ये एका कायभशाळेसाठी जमले होिे. िेव्हाच िॉ. दार्ोळकरांच्या हत्येची बािमी 

येऊन ििकली. िाििीन ेएकत्र जमनू त्यांनी एक ठराव पाररि केला. धमाांध दहशिवाद्यांनी 

केलेल्या या भ्याि खनुाचा िीव्र णनषेध करून िॉ. दार्ोळकरांच्या जीवनािनू प्रेरिा घऊेन 
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त्यांचे कायभ आणि ध्येय पढुे नेण्याची प्रणिज्ञा केली. सवभ प्रकारच्या अंधश्रद्धांना, णदशार्लूीला 

आणि धमाांध दहशिवादाला णवरोध करि,े वजै्ञाणनक दृणिकोनाचा प्रसार करि;े र्ारिीय 

राज्यघटनेिील वजै्ञाणनक दृणिकोन, धमभणनरपेक्षिा, समानिा आणि लोकशाही ही मलू्ये 

र्ारिािील प्रत्येक शाळेपयांि आणि गावागावापयांि नेि,े असा णनधाभर यांनी केला. 

'गांधीजींची हत्या करून त्यांचा संदशे आणि मलू्ये जशी िांबविा आली नाहीि, िसेच िॉ. 

दार्ोळकरांची मलू्ये आणि णवचार या भ्याि खनुामळेु िांबविा येिार नाहीि', असा इशारा 

त्यांनी समाजणवरोधी शिींना णदला. त्याचबरोबर अणधक जोमान,े व्यापक स्िरावर लोकांमध्ये 

णवज्ञानाचा आणि वजै्ञाणनक णवचारपद्धिीचा प्रसार करून धमाांध दहशिवादाणवरूद्धची ही 

णवचारांची लढाई णजंकण्याचा णनधाभरही त्यांनी व्यि केला.  

गौतम ब द्धांचे कर्वचार  

• केवळ ऐकलं आह ेम्हिनू कोित्याही गोिीवर णवश्वास ठेव ूनका.  

• बहुिांश लोक असं म्हििाि म्हिनूही एखाद्या गोिीवर णवश्वास ठेव ूनका.  

• आपल ेआदरिीय गरुू म्हििाि म्हिनूही एखाद्या गोिीवर णवश्वास ठेव ूनका.  

• वषाभनवुषाांची परंपरा आह े म्हिनूही कशावर णवश्वास 

ठेव ूनका.  

• परीक्षि आणि णवशे्लषि करून जर िुम्हाला असं 

णदसलं, की िी गोि िकभ णवचारावर खरी आह े आणि 

सवाांच्या णहिाची आह;े िर िुम्ही िी गोि माना आणि 

त्यानसुार आचरि करा. 

पणु्यािील 'आयकुा' संस्िेच े माजी संचालक प्रा. नरेश दधीच यांनी ियार केलेल्या 

णनवेदनास प्रा. जयंि नारळीकर, प्रा. अशोक सेन, प्रा. स्पेंटा वाणिया, प्रा. गोपाकुमार आणि 

इिर अनेक णदग्गज वैज्ञाणनक, िसेच अनेक णशक्षििज्ज्ञ व कायभकत्याांनी पाणठंबा णदला आह.े 
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राष्क्रीय वजै्ञाणनक दृणिकोन णदवस साजरा करण्याच्या दृिीन े‘#णवचारा'का?',’ #पछूोक्यों? ही 

मोहीम आखली आह.े हा णदवस दशेाच्या सवभ राज्यांमध्ये आणि कें द्रशाणसि प्रदशेांमध्ये 

णनणिि साजरा होईल, याची हा लेख णलहीि असिाना खात्री आह.े  

स्र्वामी कर्वरे्विानंद म्हणतात :  

• ज्योणिष णकंवा त्यासारख्या गढू गोिी कमकुवि बदु्धीचं लक्षि आह.े आपल्या 

बदु्धीला त्या णवळखा घाल ूलागल्या िर लगचे आपि िॉक्टरला दाखवावे, चांगले 

जेवि घ्याव ेआणि आराम करावा.  

• धमाांधिा हा आपला फार मोठा शत्र ू आह.े धोकेबाजी हा िर त्याहून मोठा. 

धमाांधिेन ेिोक्याि प्रवेश केला, की बदु्धी णनघनू जािे.  

• िोळे झाकून णवश्वास ठेवि ेम्हिज ेमानवी आत्म्याचे णवघटन होि.े िमु्ही नाणस्िक 

झालाि िरी चालेल, पि प्रश्न न णवचारिा कोित्याही गोिीवर णवश्वास ठेव ूनका. 

आज आपल्या दशेाि लोकशाहीवर होि असलेले हल्ले पाहिा, लोकशाही मजबिू 

करण्याि वजै्ञाणनक दृणिकोनाच्या प्रसाराचे काम नक्कीच महत्त्वाची र्णूमका बजावेल. 

णवज्ञानणवरोधी र्णूमका, छद्मणवज्ञान आणि लोकशाहीवरील हल्ले यांचा जवळचा संबंध आह.े 

केवळ आपल्या दशेािच नाही, िर टकी, सौदी अरेणबया आणि अगदी अमरेरकेिसदु्धा, 

उजव्या णवचारसरिीच े राजकारिी निेे उत्िांिीसारख्या महत्त्वाच्या वजै्ञाणनक णसद्धांिांवर 

हल्ले चढवि आहिे. परुािकिांना णवज्ञान म्हिनू बढावा दणे्याचा प्रयत्न णत्रपरुा व गजुरािच े

मखु्यमंत्री, मानवसंसाधन व णवज्ञानिंत्रज्ञान मतं्री आणि खदु्द पंिप्रधानही करि आहिे. काही 

राज्यांमधील पाठ्यपसु्िकांमध्ये अनेक णचत्रणवणचत्र अवैज्ञाणनक गोिी अभ्यासिमाि 

घसुिल्या जाि आहिे. या गोिींना प्रश्न णवचारून, िपासनू, त्यांची शहाणनशा करण्याची 

क्षमिा णनमाभि करिारे पद्धिशीर णशक्षि सवाांना णमळाले पाणहज.े णवज्ञान ह ेप्रश्न णवचारण्यावर, 

शंकेखोरपिावर आधारलेले असल्यामळेु त्याला लोकशाहीची गरज असिे. 

लोकशाहीसाठीही प्रश्न णवचारि े आवश्यक असिे. 'णवचारा - का?' ही घोषिा सामान्य 
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लोकांमधील णचणकत्सक णवचाराला प्रोत्साहन दईेल आणि म्हिनू लोकशाही बळकट 

करण्याला मदि करेल. द्वषेाच्या राजकारिाच ेपरुस्किे लोक दहशि णनमाभि करून लोकांचा 

आवाज दिपण्याचा प्रयत्न करि असिाना, वजै्ञाणनक दृणिकोन मात्र लोकशाहीिील खलु्या 

वािावरिाला आणि लोकांच्या मिु अणर्व्यिीला मदि करेल.  

महत्त्र्वाचे पाऊल  

राष्क्रीय वजै्ञाणनक दृणिकोन णदवस म्हिज े धमाांध दहशिवादाणवरूद्धची ही णवचारांची लढाई 

णजंकण्याचा णनधाभर प्रत्यक्षाि उिरवण्यासाठीचे एक महत्त्वाचे पाऊल आह.े ऑल इणंिया 

पीपल्स सायन्स नेटवकभ च्या पंधराव्या  पररषदमेध्य,े दरवषी २० ऑगस्ट हा णदवस राष्क्रीय 

वैज्ञाणनक दृणिकोन णदवस म्हिनू साजरा 

करण्याचा णनिभय घणे्याि आला. 

महाराष्क्र अंधश्रद्धा णनमूभलन सणमिीबरोबर 

संयिुपि े ही हाक दणे्याि आली. 

कामगार, शेिकरी, णशक्षक, मणहला, 

णवज्ञान क्षते्रािील अनेक संस्िा-संघटनांनी 

आणि व्यिींनी त्याला पाणठंबा णदला आह.े वैज्ञाणनक दृणिकोन, मानविावाद, णचणकत्सक 

बदु्धी आणि सधुारिावाद या र्ारिीय राज्यघटननेे आपल्याला घालून णदलेल्या मलूर्िू 

किभव्यांच्या कठोर आणि जोरकस अंमलबजाविीचा हा र्ाग आह.े वजै्ञाणनकिा, णववेक 

आणि लोकशाहीच्या मागाभने जािाऱ्या, णवणवधिेचा आदर करिाऱ्या र्ारिीय जनसमदुायांनी 

णमळून हा णनिभय घिेलेला आह.े  

 (पवूभ प्रणसध्दी - महाराष्क्र टाइम्स) 

▲▲▲ 

लेखक : गीता महाशब्दे, कर्वरे्वि मााँटेरो, लोकणवज्ञान संघटनेि कायभरि, नवणनणमभिी लणनांग फाउंिेशनिफे 

गणिि आणि णवज्ञानाचे सावभणत्रकीकरि करण्यासाठी अनेक वषे प्रयत्नशील.  

इ-मेल : geeta.mahashabde@gmail.com, vivekmonteiro@yahoo.com 

mailto:geeta.mahashabde@gmail.com
mailto:vivekmonteiro@yahoo.com
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विज्ञान आवि समाज 

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर भाषण  

भाग – २ 

 

‘जेवढा परुावा िेवढा णवश्वास’ अशा एका वाक्याि वैज्ञाणनक दृणिकोनाची 

व्याख्या करिा येईल. णनरीक्षि, िकभ , अनमुान, प्रणचिी आणि प्रयोग या 

मागाभने वैज्ञाणनक दृणिकोन णसद्ध होिो. शास्त्रीय णवचार पद्धिीला मलू्यांची 

जोि णदली की वैज्ञाणनक दृणिकोन ियार होिो. ही मूल्यं म्हिजे स्वायित्ता, 

सम्यकिा, णनर्भयिा, नम्रिा आणि शोधकिा. या मलू्यजाणिवांचा स्वीकार 

करि ं म्हिजेच वैज्ञाणनक दृणिकोनाचा अगंीकार करिं होय. ह े आपि 

गेल्या अकंािील िॉ. नरेंद्र दार्ोळकरांच्या र्ाषिाि  वाचलं. आिा वाच ू

या त्या र्ाषिाचा पढुचा र्ाग.  

  

िा प्रश्न असा णनमाभि होिो की, हा वजै्ञाणनक दृणिकोन र्ारिामध्य े का रुजला नाही? 

र्ारिामध्य े एके काळी वैज्ञाणनक दृणिकोन होिा, ही गोि खरी आह.े र्ारिामध्य े नालंदा, 

िक्षणशला यांसारखी त्या वेळची आंिरराष्क्रीय कीिीची णवद्यापीठं होिी. बदु्ध, त्याच्या 

आधीच े चावाभक आणि लोकायि यांनी या काळामध्ये कायभकारिर्ाव सांणगिलेला होिा. 

इसवी सनाच्या पाचव्या शिकामध्ये या णठकािी वराह णमहीर झाला. त्याने सयूभ हा िारा आह,े 

असं सांणगिलं. त्याच्यानंिर आयभर्ट्टाने सांणगिलं की, ‘मला स्वि:ला असं वाटिं की, जरी 

सयूभ हा पथृ्वीर्ोविी णफरिो असं णदसि असलं, िरी पथृ्वी सयूाभर्ोविी णफरिे’. शनू्याचा शोध 

र्ारिामध्ये लागला आणि या शोधाने जगािल्या गणििाची एक फार मोठी अिचि दरू केली. 

आ 
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सशु्रिुासारखा एक अणिशय उत्तम दजाभचा शल्यणवशारद र्ारिामध्ये णनमाभि झाला. त्यान े

रोपि शस्त्रणियेची (प्लॅणस्टक सजभरीची) महूूिभमेढ रोवली. एवढं सगळं आपल्या दशेामध्य े

होिं, परंि ु इ.स.च्या जवळजवळ सािव्या शिकापासनू िे इ.स.च्या अठराव्या शिकापयांि, 

म्हिज ेएक हजार वषां या दशेामध्य ेएक िमोयगु आलं. या हजार वषाांच्या कालखंिाबद्दल 

नेहरंूनी णिस्कव्हरी ऑफ इणंियामध्ये असं म्हटलेलं आह,े ‘र्ारिामध्ये अनेक चांगले, 

नामवंि राज े झाले. अनेक चांगले ित्त्वज्ञ झाले. अनेक संि आणि अनेक समाजसधुारक 

झाल,े पि कोिीही शास्त्रज्ञ झाला नाही. म्हिज ेइिे कुिाला हा प्रश्नदखेील पिला नाही की, 

ह े मघुल कोि? िे कुठनं आले? त्यांचं बलस्िान काय? त्यांच ं ममभस्िान काय? उलट हा 

आपल्या नणशबाला आलेला र्ोग आह ेआणि णनयिीचं रहाटगािग ंवर आणि खाली जाि 

असिं. आज आपलं रहाटगािगं खाली गलेेलं आह े आणि उद्या कधीिरी िे वर येईल’. 

म्हिज े अशा पद्धिीचा दृणिकोन या दशेान े हजारो वषां बाळगला. त्यामळेु ‘कुिी कुिाच्या 

पंगिीला बसावं, कुिी कुिाच्या पंगिीला बस ू नये. गंध उर्ं लावावं का आिवं लावावं? 

चािुमाभसामध्ये कांदा आणि लसिू खावा का खाऊ नये? जानवं णकिी पदरी घालावं? गायीचा 

शेपटा िोंिावरन ं णफरवल्यान े पणु्य णमळिं का गोमतू्र प्यायल्यामळेु आपल्याला िेट स्वगाभि 

प्रवेश णमळिो?’ अशी सगळी चचाभ या दशेामध्ये होि राणहली. या सवभ गोिींच्यामळेु या 

दशेामध्ये वैज्ञाणनक दृणिकोन रुजण्यासाठी हजार वषां योग्य त्या स्वरूपाची मानणसकिा णनमाभि 

झाली नाही. आज जर आपि त्याचा आढावा घिेला, िर आपि त्याच्यापासन ं णशकू शकू 

आणि आपि स्वि: बदलू शकू.  

पणहली गोि म्हिज,े आपल्या संस्कृिीमध्ये प्रश्न णवचारण्याला प्रणिष्ठा नाही आणि 

प्रश्न णवचारून घणे्याची सवय नाही. मलुाला असंख्य प्रश्न पिि असिाि. मलुगा गरुुजींना 

णवचारि असिो, ‘गरुुजी, मला सांगा की, सयूभ सयूोदयापवूी आणि सयूाभस्िापवूी िांबिा का 

णदसिो?’ िो बाईनंा णवचारि असिो की, ‘बाई, मला सांगा की, काजवा रात्री का चमकिो?’ 

िो गरुुजींना णवचारि असिो की, ‘फुलपाखराच्या पंखांवर एवढे रंग कुठून येिाि?’ िो बाइांना  

णवचारि असिो की, ‘समदु्राला र्रिी-ओहोटी का येिे आणि समदु्रामध्ये लाटा का ियार होि 
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असिाि?’ आणि या सवभ प्रश्नांची उत्तरं त्याच्या गरुुजींना णकंवा बाई ांना यिे असिाि, पि 

िरीही सवभ प्रश्नांच ंिीन शब्दांमध्ये एकच उत्तर असिं. िे म्हिजे, ‘काट्भया, गप बैस!’ आणि 

िेदखेील कसं? िर ‘काट्भया, गप बैस. दवेासारखा. हािाची घिी. िोंिावर बोट’. ज्या 

समाजामध्ये दवे गप्प बसायला णशकविो, त्या समाजामध्ये प्रश्न णवचारायला णशकवावं 

लागिं. महाराष्क्रािल्या एका अणिशय ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी सांणगिलेली त्यांच्या स्वि:बद्दलची 

हणककि आह.े िे इगं्लंिला 

णशकायला गलेे. स्वि:च्या 

चौिीिल्या मलुीला इगं्लंिला 

घऊेन गेले. त्यांनी णिला 

णििल्या शाळेमध्ये घािलं. 

‘आपल्या मलुीला िे  

णशक्षि णकिपि मानवेल’, 

याची त्यांना स्वार्ाणवकपि े

काळजी वाटि होिी. एकदा 

त्यांना णिच्या शाळेिले णशक्षक र्टेले. िेव्हा या शास्त्रज्ञांनी णवचारलं की, ‘‘माझ्या मलुीचा 

अभ्यास कसा चाल ूआह?े’’ णशक्षक म्हिाले की, ‘‘िमुची मलुगी अणिशय हुशार आह,े पि 

णिच्या बाबिीि एक मोठा प्रश्न आह’े’. या शास्त्रज्ञांच्या काळजाि धस्सं झालं की, ‘काय प्रश्न 

आह?े’ णशक्षक म्हिाले, ‘‘िुम्ही घाबरून जाऊ नका. कारि हा प्रश्न िमुच्या णशक्षि 

व्यवस्िेिनं आलेला आह.े िो प्रश्न म्हिज,े िमुची चौिीिली मलुगी काहीच प्रश्न णवचारि 

नाही. पि िुम्ही एक वषाभने जवे्हा र्ारिाि परि जाल, त्या वळेी िमुची मलुगी प्रश्न 

णवचारायला लागलेली असेल’’. परदशेामधल्या शाळांमध्ये मलुांना अगदी लहानपिापासनू 

जे णवश् वकोश णकंवा ज्ञानकोश णदले जािाि, त्यांचं नावच असिं, ‘टेल मी व्हाय?’ त्यामळेु 

‘का’ हा प्रश्न णवचारि ं ही ज्ञानाची सरुुवाि असिे आणि या सरुुवािीलाच आपल्याकिे 

बहुधा नकार णदला जािो. म्हिजे मी महाराष्क्रर्र णफरि असिो. दोन मणहन्यांपवूी मी एका घरी 

गेलो होिो. बाई एम. एससी., बी. एि. होत्या. शाळेमध्य ेशास्त्र णशकवि होत्या आणि त्यांना 
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िीन-चार वषाांची मलुगी होिी. ही मलुगी खपू चिुचिुीि होिी. म्हिनू मी णिचं कौिुक केलं. 

बाई म्हिाल्या, ‘‘िॉक्टर, णिचं कौिुक करू नका. काटी र्यंकर चाबरी आह’े’. मी म्हटलं, 

‘‘का हो, काय झालं?’’ िर म्हिाल्या, ‘‘बघा, मला सगळं घरच ंबघावं लागिं. शाळेि जावं 

लागिं. अभ्यास घ्यावा लागिो. मलुांचे प्रयोग घ्याव े लागिाि’’. आिा नोकरी करिाऱ् या 

प्रत्येक बाईला ह ेकरावंच लागिं. त्यामळेु मी त्यांना म्हटलं, ‘‘पि याि काय झालं? मलुीच्या 

चाबरेपिाशी याचा काय संबंध आह?े’’ त्यावर त्या म्हिाल्या, ‘‘अहो, िेच िुम्हांला सांगिे 

ना! आिा गेल्या आठवि्यामध्ये मला शाळेि जायची घाई होिी. मी णहला अंघोळ 

घालायला मोरीमध्य े घऊेन गलेे. अंघोळीच्या वेळी ही मलुगी मला णवचारिे, ‘आई दोन 

मणहन्यांपवूी िू जय साबि आिला होिास. मग १५ णदवसांपवूी िो संपल्यानंिर ि ू लक्स 

आिलास. मग काल लक्स संपल्यावर िू हमाम आिलास’. पि यावरून मला काही कळेना. 

मी म्हिालो, ‘‘हो, पि काय झालं काय?’’ त्या बाई म्हिाल्या, ‘‘अहो िॉक्टर, िुम्हांला िेच 

सांगिे ना की, शाळेमध्य े मला जायची घाई आणि ही मलुगी अंघोळीच्या वेळी हट्ट धरून 

बसली की, ‘आई, िू मला दोन मणहन्यांपवूी जय साबिान ेअंघोळ घािलीस, त्याचा रंग होिा 

गलुाबी. त्यानिंरच्या लक्स साबिाचा रंग होिा णनळा. आिा ि ूजो हमाम आिला आहसे, 

त्याचा रंग णहरवा आह.े णिन्ही साबिांचे रंग वेगवगेळे आहिे, पि िरी त्यांचा फेस पांढराच 

का?’’ मी म्हटलं, ‘‘मग िुम्ही काय केलंि?’’ त्यावर त्या म्हिाल्या, ‘‘काय करिार, णिच्या 

गालािर एक ठेवनू णदली आणि गेले शाळेि’’. म्हिज,े आपि काय करिोय पाहा. मलंु 

णजज्ञासेन े आजबूाजचू्या जगाचा अिभ लावण्याचा प्रयत्न करिायि आणि आपि शाळेि 

जाऊन िांणत्रकदृि्या णवज्ञान णशकवायची पाटी टाकिोय. अशा स्वरूपाची पररणस्ििी ज्या 

समाजामध्ये अणस्ित्वाि असिे, त्या समाजामध्य ेवजै्ञाणनक दृणिकोन रुजि ंअवघि असिं.  

आपल्या समाजव्यवस्िेमध्य े वैज्ञाणनक दृणिकोन न रुजण्याच ं दसुरं कारि म्हिज,े 

कुटंुबािली एकाणधकारशाही. आजही आपल्या समाजामध्ये कुटंुबाि जर प्रश्न णनमाभि झाले -  

प्रश्न म्हिज े आईला णवचारले जािारे अगदी छोटे छोटे प्रश्न. म्हिज े ‘आई, मी णसनमेाला 

जाऊ का?’, ‘आई, मी ह ेपसु्िक णवकि घऊे का?’ णकंवा मलुगी जर म्हिाली की, ‘आई, मी 
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णरपला जाऊ का?’ णकंवा मलुगा जर म्हिाला की, ‘आई, मला या स्वरूपाची पाँट घ्यायचीय,े 

मी घऊे का?’ - िर त्या प्रश्नांवर आईचं उत्तर ठरलेलं असिं, ‘‘जरा िांब. यांना घरी येऊ द.े 

मग आपि काय िे ठरव’ू’. म्हिज ेप्रत्येक घरामध्ये कुिीिरी ‘ह’े नावाचा एक सवभज्ञ सवोत्तम 

असिो आणि सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्याच्याकिे अचकू असिाि, असं मानलेलं 

असल्यामळेु कुटंुबामध्ये मनमोकळा संवादच होि नाही. आपल्याकिे म्हटलेलं आह े की, 

बालादणप सरु्ाणषिम ् ग्राह्यम. म्हिज े लहान मलुाने जरी सरु्ाणषि सांणगिलं, िरी िे आपि 

ऐकावं. कुटंुबामध्ये संवाद असावा याचा अिभ अनागोंदी असावी, असा नाही, पि कुटंुबामध्ये 

सगळ्यांचे णवचार ऐकून घिेले गलेे पाणहजेि. आज घरािला १०-१२-१५ वषाांचा मलुगा ज्या 

सफाईने संगिक वापरिो, िसा त्याच्या वणिलांना वापरिा येि ं शक्य नाही. याचं कारि 

त्याच्या णपढीची िी र्ाषा आह.े त्यामळेु कुटंुबािली एकाणधकारशाही ही वैज्ञाणनक दृणिकोन 

रुजण्याच्या दृिीन ेआपल्याकिची दसुरी अिचि आह.े  

णिसरं, महाराष्क्रामध्ये अलीकिच्या काळामध्ये एक नवीनच अिचि णनमाभि झालेली 

आह.े िी म्हिजे, महापरुुषांच ं दवैिीकरि. म्हिजे आपल्याला जे महापरुुष वाटिाि, 

त्यांच्याबद्दल आपि सगळे जि अणिशय संवेदनशील झालेलो आहोि. त्यामळेु कुठल्याही 

महापरुुषाबद्दल काहीही णचणकत्सक बोललं, िर त्याच्या अनयुायांना बहुधा िी गोि म्हिज े

त्याची बदनामी वाटिे. आत्ता मी आपल्याला सांगिोय िी गोिदखेील १५-१६ वषाांपवूीची 

आह.े कमल पाध्य ेयांचं ‘बंध-अनबंुध’ नावाचं एक पसु्िक आह.े त्यांचे पिी प्रर्ाकर पाध्य ेह े

मराठीमधले नामवंि लेखक होिे, पत्रकार होिे. या पसु्िकामध्ये कमल पाध्येंनी णलणहलेलं 

आह ेकी, एका खासगी संगीिाच्या मैणफलीच्या वेळेला िॉ. बाबासाहबे आंबेिकर आलेले 

होिे आणि िॉ. बाबासाहबे आंबेिकर यांना शास्त्रीय संगीिािलं काही कळि नसावं, असं 

त्या वेळी या दोघा पिी-पत्नींना वाटलं. िोि्या वेळाने आंबेिकर मणैफलीमधनू णनघनू गलेे. 

आिा कमल पाध्य ेयांचं ह ेमि बरोबर णकंवा चकू अस ूशकिं, पि त्यांच ंआकलन असं होिं 

की, बाबासाहबेांना शास्त्रीय संगीि समजलं नाही. आिा बाबासाहबे आंबेिकरांना र्ारि ज्या 

कारिांसाठी महामानव मानिो, महापरुुष मानिो िी कारि ं सवभज्ञाि आहिे. त्यामळेु त्यांना 
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संगीि समजिं की समजि नाही, याच्याशी त्या महानिेचा काहीही संबंध नाही; परंि ुकमल 

पाध्येंनी बाबासाहबेांची शास्त्रीय संगीिासंदर्ाभिली ही गोि सांणगिल्यानंिर कमल िाईनंा 

अनेकांच्या आक्षेपाला िोंि द्यायला लागलं. ‘िुम्ही बाबासाहबे आंबेिकरांच्याबद्दल असं 

णवधान करूच कसं शकिा?’, असं त्यांना णवचारल गेलं. त्यामळेु सामान्यपि ेआपि आिा 

महापरुुषांचं दवैिीकरि णकंवा उदात्तीकरि केलेलं आह.े त्यामळेु आजच्या 

समाजव्यवस्िेमध्य े कोििीही णचणकत्सा करि ं ही गोि णदवसेंणदवस अणधकाणधक अवघि 

होि चाललेली आह.े  

वैज्ञाणनक दृणिकोन रुजण्यामागची चौिी अिचि म्हिजे, रूढी-परंपरेची प्रचंि पकि 

आजही आपल्या समाजमानसावर आह.े म्हिजे ज्या मोठ्या प्रमािामध्ये आजही 

वटसाणवत्रीची पजूा साजरी केली जािे- अगदी सणुशणक्षिांच्याकिूनही साजरी केली जािे - िे 

बणघिल्यानिंर खरं म्हटलं, िर आियाभचा धक्का बसिो. वटसाणवत्रीच्या पजेूबद्दल 

स्वािंत्र्यवीर सावरकरांनी काय म्हटलेलं आह?े त्यांनी असं म्हटलेलं आह ेकी, ‘विाच ंझाि 

जोपयांि विवंि आह े िोपयांि पांिस्िाला सावली दिेार. िेच विाचं झाि जीिभशीिभ 

झाल्यानंिर त्याच्याखाली झोपलेल्या पांिस्िावर कोसळून पििार आणि त्याचा जीव घिेार. 

आपल्याखाली झोपलेल्या अिवा बसलेल्या पांिस्िावर कोसळून पिायच ं का त्याला 

सावली द्यायची, ह ेज्या विाच्या झािाला समजि नाही, त्याची स्वि:च्या मनोकामनांसाठी 

पजूा करि ंही असत्याची पजूा आह’े. ‘सत्यमेव जयिे’ असं दशेाचं ब्रीदवाक्य आह ेआणि 

‘असत्यमेव विभिे’ असं आजच ं आपलं काम आह.े त्याच्यामळेु आपल्याकिे चालि 

आलेली कोििीही कमभकांिं आपि का करिो? म्हिजे हजारो-लाखो विाच्या फांद्या 

िोिल्या जािाि, ‘पयाभवरि णजंदाबाद’ म्हिि स्वि:च्या घरी आिनू पजूल्या जािाि आणि 

‘जन्मोजन्मी साि जन्मी मला हाच नवरा णमळावा’, अशी बायका कामना करिाि. आिा 

याच्यामधला अंिणवभरोधदखेील आमच्या एका णशक्षकाने अन्य णशणक्षकांना सांणगिला होिा. 

ह ेसगळे प्रािणमक णशक्षक पपेर िपासि बसलेले होिे. गप्पा मारि होिे. िो णशक्षक म्हिाला, 

‘‘आपल्या नवऱ् याला लवकर मारायचं ह े िुमच ं वटसाणवत्रीचं व्रि बरं आह े बरं का!’’ 
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स्वार्ाणवकपि ेत्या अन्य णशणक्षका णचिल्या. त्या म्हिाल्या, ‘िमुचा णवश्वास नसले, िर मान ू

नका, पि आम्हांला आमच्याबद्दल असं बोललेलं चालिार नाही. या आमच्या धमभर्ावना 

आहिे. जन्मोजन्मी साि 

जन्म िोच नवरा णमळावा 

आणि त्याला दीघभ 

आयरुारोग्य लार्ावं, म्हिनू 

आम्ही ह े व्रि करिो’. िो 

णशक्षक शांिपि े म्हिाला, 

‘‘अहो, म्हिनूच मी 

िुम्हांला म्हििोय की, 

िुम्ही नवऱ् याला लवकर 

मारण्याचं व्रि करिा’’. 

स्वार्ाणवकपि े त्या 

णशणक्षका खवळल्या. त्यावर 

िो णशक्षक शांिपि े

म्हिाला, “ ह े बघा, नवरा 

आपल्याला कसा लागिो? 

िर नवरा आपल्याला 

नेहमीच आपल्यापेक्षा 

वयाने मोठा लागिो.” त्या 

म्हिाल्या, “बरोबर आह.े 

ही परंपराच आह.े लग्नाच्या 

वेळेला स्त्री जर २२ वषाांची 

असेल िर नवरा २६ वषाांचा 
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पाणहजे. नवरा बायको मध्ये चार वषाभचं अंिर असि ंबरं असिं.” णशक्षक म्हिाला, “म्हिज े

िुम्हाला जर साि जन्मी िोच नवरा पाणहजे असेल िर या जन्मामध्य े िो चार वषभ आधी 

मेल्याणशवाय िो पढुच्या जन्माि जािार कसा आणि कसा पढुच्या जन्माि िमुच्यापेक्षा मोठा 

होिार ?” आिा अशा िऱ्हचेा यिुीवाद हा खरं म्हटलं िर अशा प्रकारच्या व्रिवैकल्यांना 

हास्यास्पद ठरविो, पि महाराष्क्राची आजची णस्ििी सांगिे की, गले्या १० वषाभि एखाद्या 

परुाच्या पाण्याप्रमाि े वैर्व महालक्ष्मीचं व्रि सवभ महाराष्क्रर्र पसरलेलं आह.े म्हिजे 

सणुशणक्षि असोि, अणशणक्षि असोि; मुबंईसारखं महानगर असो, नाहीिर कुठली वािीवस्िी 

असो, सगळीकिे बायका मागभशीषाभमधल्या गरुुवारी वैर्वलक्ष्मीच ं व्रि करिाि. त्यासाठी 

झािाची पानं, फांद्या ओरबाििाि, नंिर िे सगळं पाण्यामध्य े टाकून पाण्याच ं प्रदषूि 

वाढविाि आणि असं मानिाि की ‘वैर्वलक्ष्मीचं व्रि केल्यान े आपल्याला वैर्व प्राप्त 

होईल.’ या सगळ्याचा पदाभफाशभ करण्यासाठी जे करावं लागिं, िे अधंश्रद्धा णनमूभलन चळवळ 

करिेच, परंि ु याला मािसाच्या मनान े जर दाद द्यायची नसेल िर त्याने वजै्ञाणनक दृणिकोन 

स्वीकारि ंमहत्त्वाच ंआह.े प्रश्न णवचारण्याची नसलेली सवय, कुटंुबािील एकाणधकारशाही, 

महापरुुषांच ं उदात्तीकरि, रूढीपरंपरांचा पगिा या चार गोिींच्या बरोबर आिखी दोन 

बाबींमळेु आपल्या दशेाि वैज्ञाणनक दृणिकोन रूजला नाही, त्याबद्दल पढुील लेखाि. 

 

शब्दांकन : भाग्यश्री भागर्वत 

(िॉ. नरेंद्र दार्ोळकर यांच्या २०१२ मध्ये ध्वणनमणुद्रि झालेल्या दहा र्ाषिांच्या दोन सीिींचा मॅग्नम ओपस 

या कंपनीने काढलेला संच उपलब्ध आहे. त्याि ‘वैज्ञाणनक दृणिकोन’ या णवषयावर दोन र्ाषिे आहिे. 

त्यािील दसुऱ् या र्ाषिाच्या 'णवज्ञान आणि समाज' या पसु्िकाि असलेल्या शब्दांकनाचा दसुरा र्ाग.) 

▲▲▲ 
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सगळं विवजटल ह े 
पर्ाािरि पूरक आह?े 

 

लेखि: णिस्िोफ मगॅ्िेलेन          

रूपांतर: संजीवनी आफळे  

 

याभवरि हा सध्या कळीचा मदु्दा आह.े झािे,जंगले वाचवण्यासाठी, हवा,पािी यांचं प्रदषूि 

रोखण्यासाठी आपि प्रयत्न करि आहोि. झािांची िोि िांबवण्यासाठी णिणजटल व्हायचा 

प्रयत्न करि आहोि. पि खरंच का णिणजटल म्हिज े ग्रीन? कायाभलय पेपरलेस केले - 

कागदाचा वापर िांबवला - म्हिज े आपि पयाभवरि वाचवले, असे  सरसकटपि े म्हििा 

येईल का? वैज्ञाणनक दृणिकोनािून या प्रश्नाचा णवचार करू या.  

२१ व्या शिकाि आपले खाजगी आणि व्यावसाणयक जीवन माणहिी आणि 

िंत्रज्ञानान ेपिूभ व्यापनू टाकले आह.े इटंरनेटवर घरबसल्या खरेदी करि,े रेल्वे बसची णिणकटे 

काढि,े णसनमेाची णिणकटे काढि,े वेगवेगळी णबले र्रि ेह ेआपल्या अंगवळिी पिि चालले 

आह.े याच बरोबर फेसबकु, ट्वीटर 

सारख्या समाजमाध्यमांचा वाढिा 

वापर, संगीि आणि णसनमेे अपलोि 

करि,े एकमेकांना पाठवि,े ऐकि े

आणि बघि,े व्यापार आणि 

दळिवळिाच्या क्षेत्रांवर इटंरनेटचा 

वाढिा प्रर्ाव लक्षिीय आह.े यामळेु 

प 
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कागद बनवण्यासाठी लागिाऱ्या झािांची िोि कमी झाली आह.े ह ेनवीन िंत्रज्ञान णनणििच 

आपल्याला प्रगिीच्या वाटेकिे निेारे आह,े परंिु इटंरनटेला लागिाऱ्या ऊजेमळेु हररिगहृ 

वायूंची णनणमभिी होिे. त्यामळेु या िंत्रज्ञानाच्या पयाभवरिावर होिाऱ्या पररिामांकिे दलुभक्ष 

करून चालिार नाही.  

फ्रें च पयाभवरि आणि इधंन व्यवस्िापन सणमिी ADME (L’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie णकंवा French Agency of 

Environment and Management of Energy) न े२०११ मध्ये जाहीर केलेला अहवाल 

आपि वापरि असलेल्या काही नवीन िंत्रज्ञानांच्या पयाभवरिावर होिाऱ्या पररिामांवर र्ाष्क्य 

करिो. त्या गोिी म्हिज,े इमले, पेपर णपं्रटींग आणि वेब सणफां ग.  म्हिजेच आपि ज्याला 

णिणजटल िंज्ञत्रान म्हििो आहोि, जे पयाभवरिाच्या दृिीन ेसरुणक्षि समजि आहोि त्याचाही 

पयाभवरिावर वाईट पररिाम होिो आह,े असेच हा अहवाल सांगिो. BIOIS ही संस्िा 

माणहिी आणि िंत्रज्ञान, पयाभवरि आणि आरोग्य या णवषयावर काम करि.े त्यांनी यरुोणपअन 

कणमशनला २००८ मध्ये णदलेल्या अहवालानसुार माणहिी आणि संपकभ  क्षते्रािील  

िंत्रज्ञानामळेु यरुोपमधील हररिगहृ वायूंच्या उत्सजभनामध्य े२% ची र्र पिली. २०२० पयांि 

ह ेप्रमाि ४% पयांि जाईल असे संकेि आहिे. 

संपिूभ जगाि २००९ मध्य े स्पॅम धरून २४७ अब्ज इमले एका णदवसाि पाठवल्या 

जाि होत्या. िर  २०१७ मध्ये ही संख्या २६९ अब्जावर पोचली आह.े ADME न ेकेलेल्या 

पाहिीनसुार १०० मािसे काम करीि असलेल्या फ्रें च कंपनीमध्ये प्रत्येक मािसू सरासरी ३३ 

मेल पाठविो आणि त्याला सरासरी ५८ मेल येिाि. संगिक सव्हभर, नेटवकभ  आणि लागिारी 

वीज यामळेु इमेलच्या या दवेािघवेािीिून हररिगहृ वाय ू उत्सणजभि होिाि. वषाभिले २२० 

णदवस जर या कंपनीिील मािसे काम करि असिील िर त्यामळेु १३.६ टन काबभन िाय 

ऑक्साईि सममलू्य इिका हररिगहृ वाय ू णनमाभि होिो. परंि ु जर १०० मािसांच्या 

कंपनीिील पाठवल्या जािाऱ्या इमेलचे प्रमाि  १०% नी कमी केले िर ८ टन काबभन िाय 

ऑक्साईि सममलू्य इिकी कपाि हररिगहृ वायूंच्या उत्सजभनाि होिे (िुलनेसाठी - जर ८ 
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वेळा न्ययूॉकभ  िे परॅीस णवमानाने ये जा केली िर ८ टन काबभन िाय ऑक्साईि सममलू्य इिका 

हररिगहृ वाय ूणनमाभि होिो.) 

इमेलची काबभन फूटणपं्रट णकंवा कबभर्ार ठरविाना अनेक बाबींचा णवचार करावा 

लागिो: संगिकावर इमेल वाचण्याचा वेळ, नंिर त्याची घिेलेली णपं्रट, संगिकाच्या 

सव्हभरमध्य े इमले साठवनू ठेवण्याचा कालावधी, इमले णकिी जिांना पाठवली आह े िी 

संख्या, इमेलला जोिलेल्या फाईलचा आकार, इत्यादी. ज्या इमेलला अगदी छोटी फाईल 

जोिलेली आह ेणकंवा अणजबाि जोिलेली नाही, जी कमी लोकांना पाठवलेली आह,े णजची 

णपं्रट घिेली जािार नाही आणि जी लगचे नि केली जाईल अशी इमेल पयाभवरिाच्या दृिीन े

सवोत्तम असेल. अशावेळी हहेी लक्षाि ठेवले पाणहजे की कायाभलयािल्या सहकाऱ्यांना फोन 

करण्याची जशी नहेमीच गरज नसिे त्याप्रमािचे त्यांना इमेल पाठवण्याचीही नेहमी गरज 

असिेच असे नाही; आपल्या जागेवरून उठून जाऊन समोरासमोर बािचीि करि े ह े

पयाभवरिपरूक िर आहचे, पि आपल्या आरोग्यासाठीही चांगले आह.े 

िाबबन फूटकरंट किंर्वा िबबभार 

  काबभन फूटणपं्रट णकंवा कबभर्ार म्हिजे ‘एखाद्या व्यिीने, संस्िेन े णकंवा वस्िनू े प्रत्यक्ष 

णकंवा अप्रत्यक्षरीत्या केलेले हररिगहृ वायूचं ेउत्सजभन’. हररिगहृ वायूंमध्ये (greenhouse 

gases : GHGs) काबभन िाय ऑक्साईि (CO2), णमिेन (CH4), नायरस ऑक्साईि 

(N2O), सल्फर हके्झाफ्लोराईि (SF6) आणि फ्लोरोकाबभन संयगुांचा समावेश होिो. सवभ 

हररिगहृ वाय ू सारख्या प्रमािाि धोकादायक नसिाि. उदा. १ णकलो णमिेनच्या 

उत्सजभनामळेु २१ णकलो काबभन िाय ऑक्साइिच्या उत्सजभनाइिका पररिाम होिो. म्हिनू 

काबभन फूटणपं्रट काढण्यासाठी त्या प्रणियेि उत्सणजभि होिाऱ्या सवभ हररिगहृ वायूंसाठी 

काबभन िाय ऑक्साइिच े सममलू्य काढले जािे, व मग त्यांची बरेीज केली जािे. उदा. 

एखाद्या घटनिे १० टन काबभन िाय ऑक्साइि व २ टन णमिेन वायचूे उत्सजभन होि असेल, 

िर त्या घटनचेी काबभन फूटणपं्रट णकंवा कबभर्ार १० अणधक (२ गणुिले २१) म्हिज े५२ टन 

काबभन िाय ऑक्साइि सममलू्य आह ेअसे म्हििाि.  
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छपाईचा णवचार करिाना या अभ्यासाि असे णदसनू आले की १०० कमभचारी 

असलेल्या कायाभलयामध्य े छापलेल्या इमलेची संख्या १०% नी कमी केल्यास दर वषी 

उत्सणजभि होिाऱ्या हररिगहृ 

वायूंचे प्रमाि ५ टनान ेकमी होिे. 

(ह े प्रमाि ५ वेळा णवमानान े

न्ययूॉकभ  िे परॅीस ये-जा केल्यास 

उत्सणजभि होिाऱ्या हररिगहृ वाय ू

इिके आह.े) या व्यणिररि आपले 

छपाई-यंत्र नेहमी श्विे-श्याम 

(Black and White mode) 

पद्धिीने वापरि,े कायाभलयीन अंिगभि वापराच्या छपाईसाठी पाठकोरे कागद वापरि े णकंवा 

कागदाच्या दोन्ही बाजलूा छपाई करि े यामळेु हररिगहृ वायचू े उत्सजभन एक ििृीयांश 

प्रमािाि कमी होिे. 

या बरोबरच २०० पानी लेख वाचिाना जर एक पान वाचायला २ िे ३ णमणनटे लागि 

असिील िर असे णदसिे की संगिकाच्या पिद्यावर वाचि ेह ेछपाई करण्यापेक्षा जागणिक 

िापमान वाढीच्या दृिीने कमी हाणनकारक आह.े पि श्वेि-श्याम रंगाि छपाई, दोन्ही बाजलूा 

छपाई आणि एका कागदावर दोन पाने छापि े ह े त्याहीपेक्षा जास्ि श्रेयस्कर ठरिे. त्यामळेु 

पवूभग्रह बाजलूा ठेवनू असे म्हििा येईल की णवचारपवूभक केलेली छपाई संगिकाच्या 

पिद्यावर वाचण्यापके्षा जास्ि पयाभवरि परूक आह.े परंिु छपाई केलेले कागद छपाई-यंत्रामधनू 

आठविीने काढून घिेले नाहीि िर याचा काही उपयोग नाही. कारि अनेकदा असे छापलेले 

कागद वाऱ्यावर सोिून णदलेले आढळिाि!  

या संस्िेन ेकेलेल्या अभ्यासाि असेही णदसनू आले की इटंरनेट वापरिारी एक फ्रें च 

व्यिी सरासरी णदवसाला २.६ वेळा वेब शोध करिे; म्हिज े वषाभला ९४९ वेब शोध. 

फ्रान्समध्य े२९ दशलक्ष इटंरनेट वापरकिे आहिे असे धरले िर २,८७,६०० टन काबभन िाय 
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ऑक्साईि इिक्या सममलू्याचा हररिगहृ वाय ूउत्सणजभि होईल. प्रत्येक इटंरनटे वापरिाऱ्या, 

वेब शोध करिाऱ्या व्यिीसाठी ह ेप्रमाि वषाभला ९.९ टन काबभन िाय ऑक्साईि सममलू्य 

इिके राहील.  ह े एकट्या फ्रान्सच ं झालं. यावरून जगर्रािल्या इटंरनेट वापरकत्याांकिून 

णकिी हररिगहृ वाय ू उत्सणजभि होईल याचा अंदाज करिा येईल. (यनूोच्या अंदाजानसुार 

२०२० पयांि इटंरनेट वापरि आहिे अशा व्यिींची संख्या जवळजवळ ५ अब्ज इिकी 

होईल.) 

पयाभवरिावर होिारा हा वेब शोधाचा पररिाम कमी करण्यासाठी हवी असलेली 

वेबसाईट शोधण्याकरिा योग्य िे कळीचे शब्द (की वि्भस) वापरायला हवेि आणि िे सचभ 

इणंजनला द्यायला हविे. अिाभि जर वेबसाईटचा पत्ता माहीि असेल िर िोच वापरायला हवा. 

यामळेु सव्हभरकिून होिारा णवजचेा र्रमसाठ वापर कमी होईल. वीज वाचवण्यासाठी काही 

सचभ इणंजनमध्ये संगिकाच्या पिद्यावर काळी पाश्वभर्मूी वापरली जािे, पि िे िोळ्यांना 

त्रासदायक ठरू शकिे.  

माकहती तंत्रज्ञान र्वापरताना  

● संगिकाचा अनावश्यक वापर टाळि े 

● संगिक आणि इिर उपकरि ेझटपट बदलून न टाकिा, जास्िीि जास्ि वषे 

वापराि ठेवि े 

● अनावश्यक छपाई टाळि े 

● योग्य प्रकारे वेब शोध घिे े 

● कमीि कमी व्यिींना इमेल पाठवि े 

● जनु्या इमले वेळोवेळी नि करि े

● जनुा संगिक इ-कचरा िेपो मध्य ेदिे ेणकंवा एखाद्या गरजसू दान करि ेवा 

दकुानाि फेरणविी साठी दिे े (चालू णस्ििीि असेल िर) 
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क्लाऊड कॉम्प्यूट िंग 

क्लाऊड कॉम्प्यवू ांग म्पहणि ेसांगणकाला आिश्यक असलेल्या सेिा म्पहणि ेसर्वहिर, 

मावहती साठिण्यासाठी िागा, मावहतीसाठा (database), ने िवकिं ग, सांगणक 

िणाली (software), इत्यादी इां रने  द्वारे परुिण.े अशा सेिा परुिणाऱ्या कां पनीला 

क्लाऊड िोर्वहायडर असे म्पहणतात. क्लाऊड कॉम्प्यवू ांगमळेु निीन अॅव्लकेशन्स 

आवण सेिा तयार करण,े मावहती साठिण,े वतचा बॅकअप घणे ेआवण ती पनुिािप्त 

(recover) करण,े िेबसाई  आवण ब्लॉग तयार करण,े सांगीत आवण विडीओ 

स्ट्रीवमांग, मागणीिमाण ेसांगणक िणाली परुिण,े मावहतीच े विशे्लषण करण ेआवण 

त्यािरून अनमुान काढण ेया गोष्टी करता येतात.  

क्लाउड कॉम्प्यवू ांगचा िापर केला तर ित्येक कामाच्या िागी  ेबलाांिरचे सांगणक, 

तसेच स्ट्थावनक सर्वहिरची कमी गरि भासते. क्लाउडच्या माध्यमातनू मावहती 

िेगिेगळ्या वठकाणहून िगेिेगळ्या लोकाांना पहाता येत असल्याने इमले, तसेच 

छपाईची र्वयािहाररक गरि पषु्कळच कमी होते.  त्याचिमाण ेक्लाउडची सवुिधा 

परुिणाऱ्या कां पनीसाठी असलेले शक्तीशाली सर्वहिसि सिािवधक कायिक्षमतेने िापरले 

िाण,े आवण दीघिकाळ िापरात रहाण ेफायद्याचे असल्यान,े त्यासाठी आिश्यक ते 

सिि ियत्न घतेले िातात. या सगळ्याचा एकवित पररणाम म्पहणि े क्लाउड 

कॉम्प्यवू ांगच्या माध्यमातून र्वयािसावयक गरिाांशी तडिोड करािी न लागताही, 

आपल्या दनैांवदन र्वयिहाराांची काबिन फू विां  बऱ्याच अांशी कमी करता यतेे. 

 
 

 

क्लाऊड 

कॉम्प्यवू ांग 

वडवि ल वचन्ह 

PC-कॉम्प्य ूर 

सर्वहिर 

साठिणीची िागा 

मोबाईल 

िेबसाई  

DAM (वडवि ल अॅसे  मॅनेिमें ) 
विडीओ 
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संगिकाचा योग्य वापर केल्यास आणि त्याच्या वापराची वषे वाढवल्यास 

पयाभवरिावरील पररिाम काही प्रमािाि कमी करिा येिाि. २ िासापेक्षा जास्ि संगिक 

वापरिार नस ूिर िो पिूभ बंद करण्याची सवय आपि करायला हवी. कारि स्लीप मोि मध्य े

सदु्धा वीज वापरली जाि असिे. िसेच काही ठरावीक णमणनटांनंिर संगिक स्लीप मोिमध्य े

जाईल अशी आज्ञावली संगिकाला दऊेन ठेवावी. यामळेु आपि िोि्याच वेळासाठी जरी 

संगिकापासनू दरू गलेो िरी णवजेची बचि होऊ शकिे. काहीवळेा िाििीच्या वबे 

शोधाकरिा इटंरनेट वापरायची वेळ आल्यास संगिकाऐवजी (laptop) टॅब्लेट णकंवा 

मोबाईलचा वापर केल्यास कमी ऊजाभ खचभ होिे.  

आपि संगिक णजिकी जास्ि वषे वापरिा ठेव,ू णििका त्याच्या कचरा 

व्यवस्िापनावरील र्ार कमी होिो. संगिक जर ४ िे ७ वषे वापरला िर वेब शोधाचा 

पयाभवरिावरील पररिाम २०-३५% नी कमी होिो. ADME च्या अभ्यासानसुार जास्ि वषे 

संगिक वापराि ठेवल्यास वषाभला २.३ णकलो काबभन िाय ऑक्साईि सममलू्य इिके 

हररिगहृ वायूचंे उत्सजभन टाळिा येिे. िुमचा संगिक िुम्ही जर फि इटंरनेट सणफां ग आणि 

कायाभलयीन कामासाठी वापरि असाल आणि िो िुम्ही ‘स्वच्छ’ ठेवलाि ( नको असलेल्या 

फाईल्स, इमेल, प्रणिमा नि करून), िर िो जलद चालेल आणि काही ठरावीक वषे नक्की 

वापरिा येईल. िुम्ही णवना मोबदला उपलब्ध असलेली संगिक स्वच्छ ठेवण्याची एखादी 

प्रिाली याकरिा वापरू शकिा. 

अनेक संगिक उत्पादन करिाऱ्या कंपन्यांनी ऊजाभबचि करण्यासाठी आणि 

पयाभवरिावरील घािक पररिाम टाळण्यासाठी पावले उचलली आहिे. अॅपलन े पवनऊजाभ 

आणि सौरऊजेचा वापर सरुू केला आह.े क्लाऊि कॉम्प्यणूटंगमळेु माणहिी िंत्रज्ञान क्षते्राच े

हररिगहृ वायूचंे उत्सजभन कमी होण्यास मदि होि आह.े  

कागद वापरि ेबंद / कमी केले म्हिज ेपयाभवरिाचे रक्षि केले असे नाही ह ेआपि 

लक्षाि घ्यायला हव.े ऊजाभ खचभिारे कोििेही िंत्रज्ञान हररिगहृ वाय ूउत्सणजभि करि असिे. 

मात्र अशा उपकरिांचा काळजीपवूभक, सयुोग्य आणि िारिम्य ठेवनू केलेला वापर पयाभवरि 
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रक्षिाला हािर्ार लाव ू शकिो. ही उपकरि े ियार करिाना, वापरिाना आणि निंर नि 

करिाना पारंपररक ऊजेऐवजी अक्षय ऊजाभ स्त्रोिांचा वापर केल्यास णनणििच पयाभवरिावरील 

घािक पररिाम अणधक प्रमािाि टाळिा यिेील. 

▲▲▲ 

लेखक : किस्तोफ मॅग्डेलेन, notre-planete.info या वेबसाईटचे संस्िापक आणि संचालक, पयाभवरि 

िज्ञ आणि नवीन िंत्रज्ञानाच े अभ्यासक, र्गूर्भशास्त्र, जैवणवणवधिा, प्रदषूि, हवामान, कचरा व्यवस्िापन 

अशा अनेक णवषयांची आवि आणि अभ्यास. अनेक लेख प्रणसद्ध. 

रूपांिर : संजीर्वनी आफळे, शैक्षणिक संदर्भ संपादक गटाि सहर्ागी.  

इ-मेल - saaphale@rediffmail.com   

संदर्भ :  

१.  https://www.notre-planete.info/actualites/2907-impact_environnement_Internet 

२. http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/07/07/combien-de-co2-pesent-un-mail-une-

requete-web-et-une-cle-usb/  

शैक्षणिक संदर्भ अंक ११२ जनू-जलैु २०१८ हाही 

वैज्ञाणनक दृणिकोन णवशेषांक होिा. हा अंक िमु्ही 

पाणहला आह ेका ? नसेल िर संदर्भ सोसायटीच्या 

वेबसाईटवर अंक उपलब्ध आह.े 

www.sandarbhsociety.org 

mailto:saaphale@rediffmail.com
https://www.notre-planete.info/actualites/2907-impact_environnement_Internet
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/07/07/combien-de-co2-pesent-un-mail-une-requete-web-et-une-cle-usb/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/07/07/combien-de-co2-pesent-un-mail-une-requete-web-et-une-cle-usb/
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भारताचा बृहत इकतहास शोधताना  

भाग १ 

लेखि: श्वेिा णसन्हा दशेपांिे               

अन र्वाद: ज्ञानदा गद्र-ेफिके 

 

 

झ्या असे लक्षाि आले आह ेकी आपि र्ारिीय पारंपररक लोककिारूपी इणिहासाशी 

िरी जोिलेलो आहोि णकंवा कालबाह्य झालेल्या एका ऐणिहाणसक प्रणिमेशी अिलेलो 

आहोि. नव्यान ेपढु ेआलेल्या माणहिीिून र्ारिाच्या बहृि (सावभकाणलक व सवभ उपखंिाच े

प्रणिणनणधत्व करिाऱ्या) इणिहासाच ेनव ेणचत्र उर् ेकरण्याची आज खपू णनकिीची गरज आह.े  

 एकोणिसाव्या शिकािील पारिंत्र्याच्या काळापवूी, र्ारि जरी राजकीयदृि्या 

एकणत्रि नसला िरी येिील लोक आणि त्यांच ेमळू यांना जोििारा एक किास्वरूप धागा 

होिा. ही गोि मौणखक परंपरेिनू एका णपढीकिून दसुऱ्या णपढीला  सांगण्याि आली आणि 

नंिर वदे, महाकाव्ये आणि परुाि ेअशा धाणमभक  गं्रिांि णलणहली गलेी. त्यामळेु ह्या धाणमभक 

गं्रिांकिे र्िूकाळाि घिलेल्या घटनांची रेखाणचत्र े म्हिनू बणघिले जाि े याि काही 

आियभकारक नाही. या गं्रिांमधील विभने एकमेकांना जोिून एक बहृि इणिहास ियार झाला 

होिा, आणि  त्यािूनच र्ारिाची आणि र्ारिीयांची  एक ओळख ियार झाली होिी. 

पणशभयन ( इ.स.पवूभ ६०० वषे) आणि ग्रीक (इ.स.पवूभ ३२५ वषे) आिमिांच्या पवूीच्या 

ऐणिहाणसक नोंदी  उपलब्ध नसल्यामळेु र्ारिाचा र्िूकाळ समजनू घणे्यासाठी अठराव्या 

शिकािील णब्रटीश संशोधक याच गं्रिांकिे वळले होिे.  

र्ारिीय लोक आणि त्यांचा बहृि इणिहास समजनू घिेाना सर णवल्यम जोन्स 

(१७४६-१७९४) यांच्यासारख्या णवद्वानांनी प्राचीन र्ारिीय संस्कृि र्ाषा आणि िी वापरिारे 

मा 
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लोक यांचा संबंध लॅटीन आणि जमभन अशा यरुोपीय र्ाषांशी जोिला आणि या सवाांच ेपवूभज 

एकच असल्याची कल्पना मांिली. 

जोन्स यांनी णलणहल्याप्रमाि:े  

ससं्िृत भाषेची राचीनता िाहीही अस ू दे, कतची रचना स दंर आहे; ती 

ग्रीकपेक्षा अकधि अचूि आहे, लटॅीनपेक्षा जास्त समृद्ध आहे, आकण या दोन्ही 

भाषांपेक्षा खूपच जास्त िसदार  आहे. तरीस द्धा ससं्िृतचे या दोन्ही भाषांशी खूप 

साधम्यब आहे, ते कियापदांच्या मूळ रूपांच्या बाबतीत आकण व्यािरणाची रूपे या 

बाबतीत. िदाकचत हे साधम्यब अपघाताने आलेले असारे्व; पण हे साधम्यब इतिे 

जास्त आहे िी भाषांच्या इकतहासाचा अभ्यास िरणाऱ्या िोणत्याही अभ्यासिाला 

या कतन्ही भाषा एिाच स्रोतापासनू तयार झाल्या आहेत असे र्वाटल्याकशर्वाय 

राहणार नाही, पण हा  स्रोत िदाकचत आता अकस्तत्र्वात नाही.... 

र्ारिीय उपखंिाच्या सांस्कृणिक सीमांच्या बाहरे अशी एखादी माि ृ संस्कृिी 

असल्याची कल्पना र्ारिीय लोकांना एक परदशेस्ि आणि (त्यामळेुच?) श्रेष्ठ मळू 

असल्याच्या र्ावनेशी जोिण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. याचाच उपयोग पढु ेवसाहिवादाच े - 

समान मळू असलेल्या पि परदशेी लोकांनी आपल्यावर राज्य करण्याचे - समिभन 

करण्यासाठी करून घणे्याि आला. 

 पि, ह े परकीयांच े  राज्य ज्यांच्यावर लादण्याि आले िे लोक आणि त्यांच े

वसाहिवादी राज्यकिे यांच्यामधले ह ेओढूनिािनू बनवलेले साहचयभ १९२० मध्य ेहिप्पा 

येिील उत्खननाि णसंधचू्या खोऱ्यािील संस्कृिीच्या शोधानंिर  र्ंग पावले. इणजणप्शयन 

संस्कृिीपेक्षा मोठी आणि मेसोपोटेणमयन संस्कृिीपके्षा जास्ि पढुारलेल्या  असलेल्या णसंध ू 

संस्कृिीि सांिपािी आणि पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्िापन प्रिाली, वजने,  मापे व इिर 

मापके, आणि व्यवणस्िि रचना केलेली णनयोणजि शहरे अशा गोिी होत्या. ही संस्कृिी 

इ.स.पवूभ णिसऱ्या सहस्रकािील होिी. एकोणिसाव्या शिकािील र्ाषा इणिहास शास्त्रज्ञ 

मॅक्समलु्लरन े वेदांचा जो काळ ठरवला आह,े त्यापेक्षा ही संस्कृिी णकमान एक हजार वष े

आधीची होिी. 
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ट िंधू  िंस्कृती 

वसांध ूसांस्ट्कृतीची र्वयाप्ती सोबतच्या नकाशात दाखिली आह.े ही सांस्ट्कृती इ.स.प.ू 

३३०० ते १३०० या कालािधीत अवस्ट्तत्िात होती, ि इ.स.प.ू २६०० ते १९०० 

हा वतचा सिाित भरभरा ीचा काळ होता, असे तज्ञाांचे अनमुान आह.े वसांध ू

सांस्ट्कृतीच्या सिुणिकाळात वतची लोकसांख्या साधारण ५० लाख असािी. 

अवतशय िगत ि आधवुनक सोयीसवुिधाांनी यकु्त अशी शहरे, ह ेया सांस्ट्कृतीच े

िैवशष््टय होते. नगररचनाशास्त्राच्या िोडीला या सांस्ट्कृतीतील लोक धातूविज्ञान ि 

कोरीि कामातही खपू पढुारलेले होते, असे वदसते.  

 

By Avantiputra7 - Own work, CC BY-SA 3.0, 
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संस्कृि र्ाषा आणि लॅटीन र्ाषचेे मळू एक असल्याच्या  शोधामळेु परकीयांच्या 

अणधपत्याखाली असि े स्वार्ाणवक मानले जाण्यास मदि झाली िर णसंध ू  संस्कृिीच्या 

शोधामळेु र्ारिीय समाजाची मळेु इिल्या मािीिच रुजलेली असल्याचे णसद्ध झाले. या दोन 

गोिींचा शोध, आकलन आणि प्रसार याचा वापर णवसाव्या शिकाच्या सरुुवािीच्या काही 

दशकाि र्ारिीय लोकांचा नवीन बहृि इणिहास ियार करण्यासाठी करण्याि आला. 

इणिहासाच्या या  पनुरभचनमेळेु, र्ारि हा दशे उत्तरेिील आयभ आणि दणक्षििेील द्रणवि या दोन 

वेगळ्या गटांचा बनलेला आह,े असे मानण्याि येऊ लागले.  

पि या नवीन संकल्पनचेी एक णकंमि चकुवावी लागली. 

या नवीन णववेचनाि, द्रणवि लोक म्हिज े आयाांकिून परार्िू झालेल्या आणि 

दणक्षिकेिे ढकलल्या गेलेल्या णसंध ूसंस्कृिीिील लोकांच ेवंशज आहिे, असे मानले गलेे. या 

नवीन बहृि इणिहासामळेु र्ारिीय लोकांचे सामाणजक-धाणमभक-सांस्कृणिक ऐक्य पसुले गलेे 

आणि त्याची जागा दोन वगेवेगळ्या गटांच्या इणिहासाने घिेली : (१) श्रेष्ठ आणि जेिे गौर 

विाभचे लोक (२) दयु्यम आणि परार्िू काळ्या विाभच ेलोक. आज त्याची पररििी म्हिज े

आयभ आणि द्रणवि या आर्ासी 

‘वंशांच्या’ माध्यमािून र्ारिाची 

संर्ाव्य ओळख दरु्ंगलेली 

आह.े   

 त्या काळािील इिर 

यरुोणपयन णवद्वानांप्रमाि े णव्हन्सेंट 

णस्मि यांचासदु्धा पािात्य 

संस्कृिीच्या श्रेष्ठत्वावर णवश्वास 

होिा आणि त्यामळेु त्यांनी असा 

णवचार केला की र्ारिीय 

संस्कृिीमधील चांगली वैणशि्ये 

ही अलेक्झांिरच्या आिमिाचा 

पररिाम म्हिनू आलेल्या ग्रीक 

संस्कृिीच्या प्रर्ावािून आलेली 

 

  ट िंधू  िंस्कृतीतील धातुवरील कोरीवकाम 
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आहिे. ‘अली णहस्री ऑफ इणंिया’ या गं्रिाि त्यांनी फि महान राज्यकिे, नायक आणि 

राज्ये यांचाच णवचार करि ेऐणिहाणसक अभ्यासासाठी परेुसे आह,े असे मानले. या र्णूमकेिून 

अशोक, दसुरा चंद्रगपु्त आणि अकबर असे सम्राट र्ारिाच्या इणिहासािील गौरवशाली पवाांच े

प्रणिणनधी ठरवले गलेे आणि त्यांच्या कारणकदीचं्या मधला अनेक छोटी छोटी राज्य े

असण्याचा कालखंि िसेच पणशभयाचे र्ारिावर आिमि होण्याच्या आधीचा काळ हा 

अंधारयगु ठरवण्याि आला. 

 परुाित्वशास्त्रज्ञ व्ही.गॉिभन णचल्ि (१८९२-१९५७) यांनी टायग्रीस आणि यफेु्रटीस 

नद्यांची खोरी ह ेजागणिक पािळीवरच े संस्कृिींचे उगमस्िान आह,े असे ठरवले. म्हिज ेया 

णठकािाहून  ‘संस्कृिीची संकल्पना’  जगाच्या णवणवध र्ागाि पसरली, असे मानले गेले.  

जॉन माशभल (१८७६-१९५८) ह ेमोहेंजोदारो, चान्हूदारो आणि हिप्पा या णठकािच्या 

णसंध ू संस्कृिीच े उत्खनन करिाऱ्या आणि िेिील अवशेषांचा अभ्यास करिाऱ्या 

सरुुवािीच्या परुाित्वशास्त्रज्ञांपकैी एक होिे. या संस्कृिीची जििघिि ही  वैणशि्यपिूभ आह े

आणि याच मािीि झालेली आह,े िी णिच्या  समकालीन समुेररयन संस्कृिीशी िलुना करिा 

येण्याजोगी पि णिच्यापासनू स्विंत्र आह े असे त्यांनी म्हटले होिे. पि इिरांनी त्यांच्या 

परुाव्यांकिे दलुभक्ष केले. नंिरच ेएक परुाित्वशास्त्रज्ञ मॉरणटमर  व्हीलर यांनी णलणहले आह:े 

 ‘पण किमान असे िथन िरता यईेलच िी संस्िृतीची संिल्पना, रूपांतररत होऊन 

िा होईना, पण टायग्रीस आकण यफेु्रकटसिडूनच कसंध ू संस्िृतीिडे आली आकण या 

प्रभावामळुचे हडप्पातील लोिांना सांस्िृकति कविासाची सरुुवातीची किशा किंवा उकिष्ट े

सापडली.’   

या संदर्ाभि र्ारिीय राजनीिीज्ञ आणि लेखक पवन वमाभ, त्यांच्या वसाहिवादी 

िाकद आणि वसाहिी याबद्दलच्या पसु्िकाि म्हििाि : 

....इकतहासातील वसाहतवािी साम्राज्ये म्हणज ेिेवळ लोिांना कनयंकित िरून एिि 

आणण ेनव्हते, तर तयांची खरी तािि मनांचे वसाहतीिरण िरण्यात होती......वसाहतवाि 

तयाच्या राजिीय आकण आकथिि पररणामांसाठी अभ्यासला जातो, पण तयाच्या सांस्िृकति 

आकण आकथिि पररणामांचा अभ्यास क्वकचतच िेला जातो.         
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अहार व माळवा  िंस्कृती 

अहार  सांस्ट्कृतीचा (वहलाच बनास सांस्ट्कृती असेही म्पहणतात) शोध रािस्ट्थानातील बनास, 

बेराच ि अहार या नद्याांच्या पररसरातील उत्खननात लागला, पण या सांस्ट्कृतीचा विस्ट्तार 

काही अांशी मध्यिदशेातही झालेला वदसतो. या सांस्ट्कृतीचा कालािधी इ.स.प.ू३००० ते 

१५०० इतका आह.े यातील लोक अरिली पिितराांगाांमध्ये सापडणाऱ्या ताांब्याच्या 

िेगिेगळ्या िस्ट्त ूबनित होते, ि गहू ि बालीची शतेी करत होते. खाली डािीकडच्या 

वचिात या सांस्ट्कृतीशी सांबांवधत वठकाणाांच्या उत्खननात सापडलेल्या वशक्क्याांची रेखा न े

आहते. या वशक्क्याांच ेवसांध ूसांस्ट्कृतीतील वशक्क्याांशी साधम्पयि आह.े  

माळिा सांस्ट्कृतीच्या खणुा मध्यिदशेातील माळिा िाांतात ि महाराष्राच्या काही भागात 

सापडतात. या सांस्ट्कृतीचा कालािधी इ.स.प.ू २००० ते १३०० असािा, असे 

सांशोधनातून वदसते. या सांस्ट्कृतीतील लोक ह े िामखु्यान े शेती ि पशपुालक होते. ही 

बर्वहांशी ग्रामीण सांस्ट्कृती होती. निदातोली येथे सापडलेला िैवशष््टयपणूि भािलेल्या 

मातीचा पेला खाली उििीकडच्या वचिात दाखिला आह.े  
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ह े र्ारिाच्या सध्या मानल्या जािाऱ्या बहृि इणिहासाचे अचकू विभन आह.े दोन 

शिकांपवूी सरुू झालेल्या आणि पािात्य वचभस्व, वंशवाद आणि पौवाभत्यांकिे पाहण्याचा 

णनरंकुश सत्ताधारी दृणिकोन  यािनू आपल्या इणिहासान े आिा बाहरे यायची गरज आह.े 

प्रणसद्ध र्ारिीय इणिहासकार रोणमला िापर यांच्या लक्षाि ही गरज अनेक दशकांपवूी आली. 

‘र्ारिाचा र्िूकाळ म्हिज े प्राचीन  यरुोणपअन संस्कृिीची  हरवलेली शाखा  असे मानले 

गेले, केवळ संस्कृि आणि लॅटीन र्ाषांमधील साधम्याभच्या आधारावर र्ारिािील आयभ 

म्हिज ेयरुोणपयन लोकांचे सवाांि जवळचे प्रज्ञावंि र्ाईबंद  ठरवले गेले.’ असे णनरीक्षि त्यांनी 

नोंदवले आह.े 

स्वािंत्र्योत्तर काळाि (१९४७ नंिर) र्ारिीय संस्कृिी नव्याने समजनू घणे्याची गरज 

वाटल्यामळेु सरकार आणि शकै्षणिक संस्िांनी यासाठी मोठी गुिंविकू केली. पि, 

वसाहिवादी अन्वयािाभचा पगिा अजनूही र्ारिीय णवद्वानांवर होिा. र्ारिीय उपखंिािील 

सांस्कृणिक प्रगिीकिे बघण्यासाठी आयाांच े श्रेष्ठत्व आणि पािात्य संस्कृिीच्या मलू्यांच्या 

कल्पनांवर आधारलेला बहृि इणिहास हाच त्यांचा चष्क्मा  होिा.   

 त्याचा पररिाम म्हिनू, नंिरच्या काळाि संशोधन झालेल्या संस्कृिी म्हिजे 

आग्नेय राजस्िानािील अहार णकंवा मध्य र्ारिािील माळवा संस्कृिी यांचा संबंध 

णवस्िाणपि झालेल्या णसंध ू संस्कृिीिील लोकांशी लावला गलेा. त्यांनी आयाांच्या 

आिमिामळेु पवेूला स्िलांिर केले असे मानल ेगलेे. पणिम व मध्य र्ारिािील या संस्कृिी 

नंिरच्या काळािील आहिे, िसेच त्या पणिम आणशयाई व पणशभयन संस्कृिींपासनू ियार 

झाल्या णकवा त्यांच्या िेट प्रर्ावाखाली होत्या असे मानले गलेे. उदा. परुाित्वशास्त्रज्ञ 

हसमखुलाल सांकणलया (१९०८ िे १९८९) यांनी मध्य प्रदशेािील नवदािोलीमधील 

र्ांि्यांचे आकार आणि त्यावरील णचन्ह े यांचा अभ्यास करिाना त्यावर पणिम आणशया 

आणि इराि यांचा प्रर्ाव असल्याचे ठामपि ेसांणगिले. 

 अशा प्रकारे, राजकीयदृि्या प्रर्ावी असलेल्या िज्ञांनी णसंध ू संस्कृिीचा शेवट 

उत्तरेकिून आलेल्या गौरविीय, घोियावर स्वार होऊन आलेल्या, लोखंिाची शस्त्र े धारि 

केलेल्या आणि संस्कृि बोलिाऱ्या आयाांच्या आिमिामळेु झाला असा अन्वयािभ काढला. 
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द्रणवि लोक त्यांचा मळूचा प्रदशे म्हिज े णसंध-ूसरस्विी नद्यांचा प्रदशे सोिून उपखंिाच्या 

दणक्षिकेिे ढकलले गेले असे अिाभिच त्यािून णसध्द झाले. या स्पिीकरिामळेु एक वांणशक 

णवर्ाजन केले गलेे, जे अजनूही सरुूच आह े आणि त्याचा परुावा म्हिनू उत्तरेकिील व 

दणक्षिकेिील र्ाषांमधील फरकाकिे बोट दाखवले जािे. आियभकारक गोि म्हिज ेर्ारिीय 

सामाणजक-धाणमभक समजिुींचे एकसमान छत्र उत्तर आणि दणक्षि र्ारिाि दोन्हीकिे अजनूही 

प्रर्ावी असले िरी आपल्या वारश्याबद्दलच्या या अन्वयािाभमळेु िे बाजलूा पिले आह.े 

पररिामी, आपि एक िर र्ारिीय उपखंिाबाहरे कोठेिरी मळू असलेल्या णसंध ूसंस्कृिीिील 

लोकांच े णकंवा र्ारिीय उपखंिाबाहरेून आलेल्या आयभ लोकांच े वंशज आहोि, अशी 

र्ारिािील सवभ लोकांची चकुीची समजिू आह.े त्यामळेु, बहुिेक वेळा र्ारिीय उपखंिािील 

लोकांपैकी ८% लोकच मलूणनवासी णकंवा खऱ्या अिाभने स्िाणनक आहिे, असे चकुीच े

णवधान केले जािे.    

 पढुच्या टप्प्याि रामायि आणि महार्ारि या णहदंूचं्या महाकाव्याि उल्लेख 

केलेली अनेक स्िान ेशोधनू र्ारिीय संस्कृिीच्या बहृि इणिहासाच े‘आयीकरि’ करण्याचा 

प्रयत्न करण्याि आला. उदाहरिािभ, यमनुा नदीच्या काठावरील र्ारिाची राजधानी 

णदल्लीचा संबंध इदं्रप्रस्ि या पांिवांच्या राजधानीशी जोिण्याि आला, अशा प्रकारे पौराणिक 

आणि महाकाव्यांच्या परंपरेला  इणिहासाच्या या अन्वयािाभि सामावनू घणे्याि आले. 

पि जसजसे नव ेसंशोधन होि गलेे, िसिशा बहृि इणिहासाच्या या किनािील णवसंगिी व 

त्रटुी समोर येऊ लागल्या. त्यासंबंधी पाहूया, पढुच्या र्ागाि.  

िमशः 

▲▲▲ 

लेखक : शे्वता कसन्हा देशपांडे, णसंबायोणसस स्कूल फॉर णलबरल आट्भस, णसंबायोणसस आंिरराष्क्रीय (िीम्ि 

यणुनवणसभटी), पुिे येिे उपसंचालक (सहप्राध्यापक). परुाित्वणवज्ञान व मानववंशशास्त्र या णवषयांमधील 

आंिरशाखीय व बहुशाखीय संशोधनाि गेली १५ वषे कायभरि आहिे.  

इ-मेल - deputydirector@ssla.edu.in 

अन र्वाद : ज्ञानदा गदे्र फडिे, मिु र्ाषांिरकार.  

इ-मेल - dnyanadaphadke@gmail.com 

mailto:deputydirector@ssla.edu.in
mailto:dnyanadaphadke@gmail.com
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वहरिी समदृ्धी की वहरि ेिाळिंट? 
 

लेखि : केिकी घाटे,  मानसी करंदीकर 

 

भारतात एिूण १७,५०० एर्वढ्या फ लणाऱ् या र्वनस्पती आहेत आकण 

यातले पाचेिशे तर सहजच र्वृक्ष असतील. ही सगळी कर्वकर्वधता 

भारतातल्या ११ जैर्वभौगोकलि रदेशांन सार बदलते, परंत   तरीही 

संपूणब भारतात आपण मोजिेच र्वृक्ष हररतीिरणासाठी र्वापरतो. हे 

श द्ध अशास्त्रीयच र्वाटते. कजथे िें द्रस्थानी कनसगब हर्वा कतथे तरी 

कनसगबिें द्री कर्वचार िरणे गरजेचे असून जकमनी कहरव्या 

िरण्यािररता रै्वज्ञाकनि कर्वचार व्हायला हर्वा.  

 

वकृ्षारोपिाला सध्या सवभत्रच खपू महत्त्व प्राप्त झाले आह,े असे  णदसिे. वकृ्ष लागविीच्या 

बाबिीि चचाभ, मिप्रदशभन, लेख, पोस्टसभ, प्रत्यक्ष वकृ्षारोपिाच े मोठाले कायभिम या 

सगळ्यालाच जोर आलेला णदसिो.  लोक या कायभिमाचा सोहळा  करिाि आणि 

झािांसोबि, मंत्र्यांसोबि, मािीि हाि घािलेले असे अनेक रंजक फोटो, सेल्फी, इ. 

व्हॉट्सअपॅ, फेसबकुवर टाकि असिाि.  

झािे लावि े ही िर चांगलीच गोि आह.े मॉलमध्य े जाऊन अनावश्यक खरेदी 

करण्यापेक्षा ह े काम णनणििच णहिकारक आह.े पि याि काही त्रटुी आहिे. त्याकररिा 

कोिालाच दोष दणे्याि अिभ नाही णकंवा िो या लेखाचा उद्दशेही नाही. आपल्या एकंदरच 
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णशक्षिव्यवस्िेि णनसगाभकिे का बघा, कसे बघा, त्याचा मानवी जीवनाशी काय संबंध आह,े 

णनसगभ संवधभन म्हिजे नक्की काय, िे नक्की कसे  करायचे, याची खलुी, िेट आणि योग्य 

उत्तरे णमळि नाहीि. अलीकिे हा प्रयत्न सरुू झालेला णदसिो. परंिु याला सवभदरू रुजायला 

बराच काळ जावा लागले. त्यामळेु सध्या याि चकुा घिि आहिे ह ेस्वार्ाणवकच वाटिे. या 

चकुा घिू नयेि णकंवा कमी कराव्याि याकररिा अनके िज्ञ व संस्िा आपापल्या परीने काम 

करि आहिे. अशाच काही िज्ञांकिून आम्हाला मागभदशभन णमळाले आणि गलेी सोळा वषे 

णनसगाभकररिा प्रत्यक्ष जणमनीवर काम करण्याची संधी घिेा आली. यािून आत्तापयांि जो 

काही अनरु्व गाठीशी बांधला गलेा, त्यावरून एखाद्या जणमनीवर णनसगभ फुलवण्याकररिा 

काय केले पाणहजे, याची िाणकभ क मांििी आम्ही करू शकलो आहोि.  

लागविीकररिा जो एक आवश्यक वैज्ञाणनक दृणिकोन आह,े त्याि सहा महत्त्वाचे मदु्द े

णकंवा टप्प ेआहिे. िे त्या णवणशि िमानचे पाहावेि. 

पररसराची ओळख  

पणहला टप्पा आह-े पररसराची, र्रूूपाची  (Landscape) ओळख करून घणे्याचा. 

आपल्या र्ागाची वैणशि्ये काय आहिे? इिली णशखर पररसंस्िा (Climax Ecosystem) 

कुठली आह?े कुठल्याही णठकािच्या हवामान, पाऊसमान, समदु्रसपाटीपासनूची उंची 

इत्यादी गोिींवरून ही णशखर पररसंस्िा ठरिे. उदा. पानझिी जंगल, सदाहररि जंगल, गविाळ 

प्रदशे, वाळवंट इत्यादी. 

सरकारी गॅझणेटअर वाचनू णकंवा काही ज्येष्ठ अभ्यासकांच्या णलखािावरूनही ह े

समज ू शकेल. गॅझेणटअरमध्ये, ज्या जािींची लागवि केली जािे अशांचा वगेळा आणि 

स्िाणनक झािांचा ‘जंगली वकृ्ष  (Forest tree)’ असा उल्लेख आढळिो. यावरून पररसराि 

वषाभनवुषे णनसगभिः वाढिाऱ् या स्िाणनक वनस्पिी कोित्या ह े आपल्याला समजनू घिेा  

येईल. 
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 सरंकक्षत भागाचा अभ्यास  

दसुरा टप्पा आह े पररसरािल्या संरणक्षि र्ागाच्या प्रत्यक्ष अभ्यासाचा. वर 

उल्लेखलेल्या माणहिीची शहाणनशा करण्याकररिा त्या  पररसरािल्या संरणक्षि र्ागाला र्टे 

द्यावी. सवभत्र मानवी हस्िक्षपेामळेु असे र्ाग खपू कमी उरले आहिे, पि िरीही राखीव  

जंगले, दवेराया, दगुभम र्ाग पाणहल्यास, पवूी पररसराि साधारि कशा प्रकारची णवणवधिा 

होिी, ह ेनक्कीच समजले. संवधभनाकररिा आपले अंणिम उणद्दि काय असावे ह ेआपल्याला 

यावरून ठरविा येईल. णशवाय सहज आढळिाऱ्या व दमुीळ अशा दोन्ही प्रकारच्या स्िाणनक 

वनस्पिींची ओळख होईल. या वनस्पिी लागविीकररिा जरूर वापराव्याि.  

स्थाकनि र्वनस्पतींचे महत्त्र्व 

स्िाणनक आणि अस्िाणनक म्हिजेच परदशेी वनस्पिींमधला फरक लक्षाि घ्यायला 

हवा. शहराि णकंवा रोपवाणटकांमध्ये णमळिाऱ् या आणि लोकणप्रय असिाऱ् या वनस्पिींच्या 

जािी, उदाहरिािभ - णनलणगरी, सबुार्ळू, उंदीरमारी, गलुमोहर, नीलमोहर, टबेबईुया, काणशद, 

विेणलया, णवणवध पाम, इयरूांटा इत्यादी वनस्पिी दगुभम र्ागांि णकंवा दवेरायांि नैसणगभकररत्या 

णदसि नाहीि. या सुंदर आहिे म्हिनू मदु्दाम  कुठल्या कुठल्या दशेांिून आिनू इिे लावल्या 

 

पळसाची फुले 
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गेल्या. रोपवाणटकांचा व्यवसाय करिाऱ्यांनी खास परदशेी म्हिनू त्याला र्ाव णमळवला. 

जलद वाढिाि म्हिनूही लोकांनी त्यांना प्राधान्य णदले. शहरांिच नव्ह,े िर ग्रामीि 

र्ागांिदखेील  पररसरािील णवणवधिा िावलनू, लोक याच परदशेी वनस्पिी लाव ू लागले 

आहिे. या परदशेी वनस्पिी हौस म्हिनू अगंिाि लावि,े रस्त्याच्या किेने लावि े इिवर 

ठीक, परंि ुहररिीकरिाकररिा, व वनीकरिाकररिाही या परदशेी झािांची एकसरुी लागवि 

(monoculture) केली गलेी, हा यािला अवजै्ञाणनक र्ाग. कदाणचि काही दशकांपवूी 

स्िाणनक झािांकिे आणि एकंदरीिच णनसगाभकिे बघण्याचा सध्याचा दृणिकोन नव्हिाच. 

त्याकाळी वन णवर्ागाने णकंवा सामाणजक वनीकरि प्रकल्पांच्या समन्वयकांनी ज्या जािींवर 

इिर दशेाि यशस्वी प्रयोग झाले आहिे, अशा वनस्पिी आिनू त्यापासनू िेट फायद ेघणे्याचा 

सोपा णवचार केला. खिकाळ िोंगरउिारांवर कमी मािीि येऊ शकिील, मािी संवधभन 

होईल, मािीिले नत्र वाढले, गरुांना पि चारा उपलब्ध होईल अशा णवणवध कारिांनी 

उंदीरमारी, सबुार्ळू, ऑस्रेणलयन बार्ळू, णनलणगरी अशा काही मोजक्याच झािांची लागवि 

करण्याि आली. या कृिीचे वेगळे नकारात्मक पररिाम होऊ शकिील हा णवचार केला गेला 

नाही. यामळेु काही अंशी मािीसंवधभन झालेदखेील, परंिु याने पयाभवरिाला सवाांगाने फायदा 

झाला नाही. नैसणगभक जैवणवणवधिा, इिर अनेक नैसणगभक प्रणिया या र्ागाि वाढीस 

लागल्याच नाहीि. ह े एक णहरव ेवाळवंट बननू िसेच राणहले. चारदोन पक्ष्यांनी ही णहरवाई 

घरटी करण्याकरिा वापरली म्हिनू णिचा णनसगाभला उपयोग होिो असे म्हिि ेयोग्य नाही.  

आमच ेगरुुवयभ श्री. द. महाजन यांनी  'FOREST' या शब्दाच ेउत्तम णवशे्लषि केले 

आह:े  

F = Flora and Fauna, म्हिज े वनस्पिी आणि प्रािी, कोित्याही जंगलाि 

वनस्पिी, प्रािी, सकू्ष्मजीव अशी जैवणवणवधिेची रेलचेल असिे.  

O = Organization म्हिज े सगळ्या जैवणवणवधिेची आणि णििल्या अजैणवक 

घटकांची व्यवस्िा, ही प्रत्येक णठकािी णवणशिच असिे. त्याचीच झलक आपल्याला 

दवेरायांि णकंवा दगुभम जंगलाि णदसिे.  
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R = Regeneration म्हिज े मािीची बीजांकुरिक्षमिा, मािीि झािांची नवीन 

णपढी ियार करण्याची िाकद असि े गरजचेे, म्हिजेच िी सपुीक असि े महत्त्वाचे. यावर 

संपिूभ जंगलाचं र्णविव्य अवलंबनू आह.े 

E = Energy Flow म्हिजेच एखाद्या पररसंस्िेिला ऊजचेा प्रवाह. सयूाभपासनू सरुू 

होऊन अनेक अन्नसाखळ्यांमाफभ ि हा ऊजचेा  प्रवाह अखंणिि राहिो.  

S = Stratification म्हिजेच िरांची रचना. जंगलाि उंच वकृ्षांपासनू िे 

जणमनीलगिच्या गविांपयांि णवणवध िर असिाि. सवभ वनस्पिींच्या  जािी या प्रत्येक िराि 

म्हिजेच णवणवध उंचीच्या आढळिाि. 

T = Trophic Web म्हिजचे अन्नजाळे. अन्नसाखळ्यांमधले परस्परसंबंध णजिके 

जास्ि णििकी पररसंस्िा सशि आणि श्रीमंि. 

िर या सवभ गोिी 

णजिे प्रामखु्यान े णदसिाि 

अशी संस्िा म्हिज े जंगल 

पररसंस्िा. या बरोबरीन े

अनेक घटक-प्रणिया याि 

आहिे. वनीकरिाच्या 

नावाखाली केलेल्या 

लागविीि असे परस्पर-

संबंध णदसि नाहीि. काही 

णठकािी फार जनुे वनीकरि 

असेल िर णििे काही प्रमािाि णवणवधिा आढळिे, परंि ुत्याकररिा लागलेला काळ बघिा 

जणमनीवर णनसगभ फुलवण्याचे इिर काही मागभ जास्ि सोपे आणि लवकर पररिाम साधिारे 

आहिे.  

 

दिेराई 
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परदशेी झािांचा एक संर्ाव्य धोका आपि लक्षाि घ्यायला हवा िो म्हिज ेत्यांच्या 

अमाप पसरण्याचा, घसुखोर होण्याचा. या झािांच ेनैसणगभक णमत्र-शत्र ूजे कोिी असिील, िे 

त्यांच्या दशेाि असिाि. इिे िे नसल्याने त्यांची वाढ काबिू ठेवण्याची सोय इिल्या णनसगाभि 

नसिे, साहणजकच ही णकंवा यािली काही झािे खपू मोठ्या प्रमािाि फोफावायला लागिाि. 

इिकी की त्यांच्यामळेु आपली स्िाणनक णवणवधिा कमी होऊ लागिे. गाजरगवि, 

‘कॉसमॉस’ ह ेफुलझाि, टिटिी, सबुार्ळू, जलपिी ही याची उदाहरि.े  

अनेक णनसगभप्रेमी स्िाणनक ििांची याच्याशी िलुना करिाि, परंिु स्िाणनक ििांचा 

णनसगाभिला कायभर्ाग महत्त्वाचा आणि वेगळा असिो. ही िि ेकाही वषाांनी आपली आपि 

माघार घिेाि, नवीन झािांना जागा करून दिेाि. िोि्याफार व्यवस्िापनाने िी आटोक्याि 

राहू शकिाि. ह े अफाट  पसरिाऱ् या घसुखोर (invasive) परदशेी झािांबाबि होि नाही, 

असे णदसिे. ही झािे नव्यान े लावल्या लावल्या त्यांच े पररिाम  एवढ े िीव्र नसिाि, परंि ु

काही वषाांनी ह े नकारात्मक पररिाम णदसायला सरुुवाि होिे. ह े लक्षाि घिेा, काही झािे 

आत्ता जरी एवढी पसरिारी नसली, िरी र्णवष्क्याि काय बदल घिेल ह ेआत्ताच सांगिा यिे 

नाही. मदु्दा असा आह ेकी, आपल्याकिे अनेक पयाभय उपलब्ध असिानादखेील हा धोका 

आपि का पत्करायचा? आधीच आपि शिेीिली णवणवधिा गमावली आह.े परुािन 

काळापासनूच नवनवीन खाद्य वाि आयाि करि गेल्यामळेु, जनुी स्िाणनक वाि े हळूहळू 

नाहीशीच  होि आहिे. इिे कें द्रस्िानी मानव आह े  म्हिनू ह ेगरजचेे आह ेअसे म्हटले िर 

णजिे कें द्रस्िानी णनसगभ आह ेणििे िरी णनसगभकें द्री णवचार करि ेगरजेचे नाही काय?  

आिा या णवचारािल्या णिसऱ् या टप्प्याकिे जाऊ. हा  टप्पा आह े जणमनीच्या 

सवेक्षिाचा.  

जकमनीचे सरे्वक्षण  

णजिे हररिीकरि करायचे आह े त्या जणमनीची सद्यणस्ििी समजनू घिे े अत्यंि 

महत्त्वाचे आह.े जरी वरील दोन्ही टप्प्यांि आपल्याला कोििी झािे लावावीि याची कल्पना 
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आली असली, िरी त्याकरिा आपली जमीन, मािी सध्या योग्य असेलच असे नाही. कारि 

बहुिांश णठकािी मळू नैसणगभक समधृ्दीचा ऱ् हास झालेला आढळिो. उदाहरिािभ, सदाहररि 

जंगल नि होऊन, झिुपी जंगलान े त्याची जागा घिेल्याच े आढळिे, णकंवा पानगळी 

प्रकारच्या जंगलाऐवजी गविाळ प्रदशे ियार झालेले णदसिाि. जमीन-मािीचा ऱ् हास झालेला 

असेल, िर अशा णठकािी प्रिम जणमनीला पिूभिः संरक्षि दऊेन पनुरुज्जीवनाची िंत्र े 

राबवावी लागिील. याद्वारे मािी सपुीक झाली, की मग हररिीकरि करि ेजास्ि श्रेयस्कर. या 

बरोबरीने लागवि करायचीच असल्यास, िीन िे पाच वषाांचा आराखिा बनवावा. प्रत्येक 

णठकािी ऱ् हासाच्या पािळीनसुार नैसणगभकपि े णटकून राहिाऱ् या जािी बदलिाि. णटकून 

राणहलेल्या जािी स्वार्ाणवकपि े किखर असिाि. पणहल्या वषी याच किखर, काटेरी 

वनस्पिी लावाव्याि. दसुऱ् या वषी पररसराि सहजी सवभत्र पाणहलेल्या वनस्पिी लावाव्याि. 

आणि नंिर णििल्या वैणशि्यपिूभ आणि दमुीळ वनस्पिी लावाव्याि. 

जमीन-मािी उत्तम णस्ििीि असेल िर पढु ेजायला हरकि नाही. िी उत्तम णस्ििीि 

आह ेका ह ेओळखण्याकरिा पढुील प्रश्नांची उत्तरे शोधावीि.  

● मािीचा िर चांगला, म्हिजेच णकमान दोन णकंवा िीन फूट, खोल आह ेका?  

● असला िर मािी सपुीक आह े का? म्हिजेच मािीि सकू्ष्मजीव-जंिू, जीवाि,ू 

सेंणद्रय घटक  आहिे का? 

● पावसाळ्यानिंर ओलावा णटकिो का?  

● मािीची बीजांकुरि क्षमिा (regenerating capacity) णटकून आह े का? 

म्हिजेच मािीि गवि, झिुप,े वलेी, वकृ्ष असे सगळे प्रकार णनसगभिः णबयांपासनू 

उगवनू येि आहिे का?  

● जणमनीवर वाऱ् याचा वगे जािवि असल्यास, नैसणगभक वारारोधक (wind breaks) 

आहिे का?  

या सवभ प्रश्नांची उत्तरे  होकारािी आल्यास लागवि करण्यास हरकि नाही. 
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जकमनीला सरंक्षण 

चौिा टप्पा आह ेजणमनीला संरक्षि दणे्याचा. लागवि करण्यापवूीच जणमनीला पिूभ 

संरक्षि दिे े गरजेच े आह.े कुऱ् हािबंदी, चराईबंदी या बरोबरीने विवा आि णशरू नय े

याचीदखेील काळजी घ्यावी लागेल. याकररिा काटेरी कंुपि, जणैवक कंुपि, आग-रेषा, 

झािांना णपंजरे असे साध ेमागभ आहिे. 

ससंाधनांची उपलब्धता र्व व्यर्वस्थापन  

पाचवा टप्पा आह े संसाधनांची उपलब्धिा जािनू घऊेन, त्याप्रमाि े व्यवस्िापन 

करण्याचा. हररिीकरि केलेल्या णठकािाची काळजी घणे्याकरिा मािसू आह ेका? पाण्याची 

सोय आह े का? काही जणमनींमध्ये रोपांना पािी दणे्याची आवश्यकिा नसिे, परंिु काही 

णठकािी पणहली एक णकंवा दोन वष ेपावसाळ्यानिंर रोपांना पािी दणे्याची सोय करि ेगरजेच े

असिे. आपले खचाभचे गणििही यासाठी लक्षाि घ्यावे लागिे. 

झाडांची कनर्वड  

शेवटचा अत्यंि महत्त्वाचा टप्पा आह े झािांची णनवि करण्याचा. याि हररिीकरि  

कुठे व का करायच े आह े त्यानसुार झािांची णनवि ठरेल. याि शहर, ग्रामीि र्ाग आणि 

नैसणगभक णकंवा संरणक्षि प्रदशे असे िीन णवर्ाग करिा यिेील.  

शहराि हररिीकरि करायचे असेल िर संसाधनांची उपलब्धिा पिूभ वेळ ग्राह्य धरून 

हिेुपरुस्सर लागवि करायला फारसा अटकाव येि नाही. रस्त्याच्या किेला, बागांमध्ये हव्या 

त्या वनस्पिींची लागवि करावयास हरकि नाही. परदशेी, अस्िाणनक वनस्पिींचा आग्रहच 

असेल िर गलुमोहरासारख े सुंदर णदसिारे वकृ्षदखेील काही अंशी लावायला हरकि नाही, 

परंिु यािले काही आपिहून खपू पसरि नाहीि ना याची नक्की काळजी घ्यावी.  

शहरािल्याच एखादया नैसणगभक प्रदशेाि हररिीकरि करायच ेअसेल - उदाहरिािभ, 

टेकिी, नदीकाठ, ओढ्याजवळचा पररसर, इ. - िर मात्र वरच्या टप्प्याि णमळवलेल्या 

माणहिीनसुार केवळ स्िाणनक वनस्पिींचीच णनवि करावी. 
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ग्रामीि र्ागाचा णवचार वगेळ्या प्रकारे करिा येईल. णििे स्िाणनक लोकांच्या णवणवध 

गरजा लक्षाि घऊेन, हररिीकरि करि े उत्तम. या णनविीकररिा णििल्या लोकांना प्रत्यक्ष 

सामील करून घ्याव.े शिेी णकंवा व्यापारी लागवि कुठली करावी हा मदु्दा इिे बाजलूा ठेवि 

आह.े आणिभक फायद्यासाठी त्यांनी त्यांच्या चालू शेिीि हवी िी, परंिु णवचारपवूभक, लागवि 

करावी. मात्र गावाच्या सावभजणनक जणमनीवर णकंवा वैयणिक पिीक जणमनींवर हररिीकरि 

कसे कराव े याि वैज्ञाणनक दृणिकोन वापरिा येईल. याि लाकूिफाट्याकररिा, इमारिी 

लाकिाकररिा, औषधाकररिा, मध, णिंक, रानमेवा असे णमश्र फायद े णमळवण्याकरिा णमश्र 

लागवि करिा येईल. इिे शक्य िेवढी स्िाणनक णवणवधिा जपि ेउत्तम.  

नैसणगभक / संरणक्षि प्रदशेांचा णवचार हा णनव्वळ णनसगभ संवधभनाकररिा व्हावा. 

शहरापासनू णकंवा खेि्यापासनू दरू असलेल्या नैसणगभक प्रदशेांि हररिीकरिासाठी केवळ 

पणहल्या दोन टप्प्यांि णमळालेल्या माणहिीनसुार वनस्पिींची णनवि करिचे इि. णििे मानव 

सोिून इिर जंगली प्राण्यांच े

अणधपत्य असल्याने हररिीकरिाि 

त्यांचा णवचार आधी व्हावा. णििे 

प्राण्यांसाठी योग्य खाद्य वनस्पिी, 

अणधवासाकररिा योग्य वनस्पिी 

(host plants) लावल्या जाव्याि. 

परदशेी / अस्िाणनक वनस्पिींवर 

पिूभिः बंदी असावी. अशा 

प्रदशेाि कुठे मानवी वस्िी असेल, 

िर त्यांनादखेील याच ेमहत्त्व पटववण्याची योजना असावी. या लागविींच्या संरक्षिाची पथ्य े

त्यांनी पाळावीि याकररिा जागिृी-मोहीम हािाि घ्यावी. त्यांच्याकररिा णवणवध प्रोत्साहनांची 

(incentives) सोय असावी.  

आिखी एक महत्त्वाचा मदु्दा म्हिज ेणवणवधिा जपण्याचा. आपि लागवि करिो िे 

णनसगभ- संवधभनासाठी. त्यामळेु याि वनस्पिींची एकसरुी लागवि (monoculture) पिूभिः 

टाळायला हवी. काही सुंदर फुलिारी, काही खाद्य फळांची, काही सवुाणसक, काही 

 

तुांगारेश्वर अभयारण्य 
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www.oikos.in/publications या िेबसाई िर महाराष्रातल्या विविध िदेशानसुार स्ट्थावनक 

झाडाांची यादी वदलेली आह ेआवण लागिडीसाठी मागिदशिक सचूना देणारी काही पसु्ट्तके/लेख आहते. 

सदाहररि, काही औषधी अशी वनस्पिी णवणवधिा कुठल्याही र्ागाि सहज आििा यिेे. 

यािही केवळ वकृ्ष नकोि िर इिर वनस्पिी प्रकार, वेली, झिुपे, गविेदखेील असावीि. अशा 

वैणवध्यपिूभ व समधृ्द हररि प्रदशेाकिे साहणजकच कीटक, पक्षी, प्रािी आकृि होिाि. 

त्यांच्याकरिा आसरे ियार होऊ लागिाि. लागविीिून हररिीकरिाच्या  बरोबरीन े

आजबूाजचूे णवणवध नैसणगभक अणधवासही राखाले जायला हविे. जणमनीचे पयाभवरिपरूक 

णनयोजन केल्यास हररिीकरिाच ेपररिामही उत्तम णदसिील. 

वरील पद्धिींनी लागवि केल्यास झािे णवनासायास वाढिीलच, परंिु िरीदखेील 

पणहली दोन णकंवा िीन वषे झािांची दखेर्ाल करि ेमहत्त्वाचे आह.े याकररिा जणमनीवरचीच 

णकंवा पररसरािीलच संसाधने वापरून खि बनवि,े िे  योग्य वेळी झािांना घालि,े पािी 

दिे,े कंुपि राखि,े विव्यापासनू संरक्षि करि,े मोकाट पसरिाऱ् या (invasive) जािी 

उपटि े (या ओळखण्याकररिा िज्ज्ञांची मदि घ्यावी कारि काही स्िाणनक िि े वरकरिी 

उपद्रवी वाटली िरी णनसगाभची समधृ्दी पनुस्िाभणपि करण्याच्या दीघभकालीन प्रयत्नांसाठी 

महत्त्वाची असिाि) अशा अनेक गोिी यिेाि. याि जणमनीच्या क्षते्रानसुार एक णकंवा अणधक 

स्िाणनक मािसांना काम णमळू शकेल. नैसणगभक पररसंस्िेच ेपनुरुज्जीवन आणि लागविीद्वारे 

हररिीकरि असे व्यापक व णमश्र प्रकल्प हािाि घिेल्यास त्याि रोजगार णनणमभिीची संधी 

आह.े केवळ नसभरीि उपलब्ध आहिे म्हिनू णकंवा िोळ्याला सुंदर णदसि आहिे म्हिनू, 

कसेही वकृ्षारोपि करण्यापेक्षा, पयाभवरिशास्त्राचा आधार घऊेन केलेले हररिीकरि णनणििच 

शाश्वि असा पररिाम साधले - मानवेिर जीवांकररिा आणि मानवजािीकरिा दखेील!  

(पवूभप्रणसध्दी - िरूि र्ारि) 

▲▲▲ 

लेखक : िेतिी घाटे - ९८२२६५९८०४ / मानसी िरंदीिर - ९८५००८९७२०, ‘ऑयकॉस’ या 

पयाभवरिीय सेवा देिाऱ् या कंपनीच्या संचाणलका व पणु्याच्या ‘इकॉलॉणजकल सोसायटी’ संस्िेच्या णवश्वस्ि 

आहिे. इ-मेल : ketaki@oikos.in, manasi@oikos.in 

mailto:ketaki@oikos.in
mailto:manasi@oikos.in
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वैज्ञानिक दृष्टिकोिातूि 

बाांधकामक्षेत्र 

 

लेखि : आशिुोष प्रधान  

 

 

वारा ही सवभच पशपुक्ष्यांची मलूर्िू गरज आह.े पि एक मािसू िेवढा अप्पलपोटेपिान ं

वागि असिो. त्याच ं बांधकाम - याि णनवास, कायाभलय, सावभजणनक इमारिी, कारखान,े 

धरि,ं पलू, रस्िे ह ेसगळं आलं - इिर अनकेांची घरं उध्वस्ि करून टाकिं. दृिीआि सिृी 

असं म्हिनू सकू्ष्मजीव आणि छोटे प्रािी वगळून टाकले िरी मोठाली झािं, त्यावरील घरटी, 

सरपटिारे प्रािी, त्यांची णबळं, यािल्या कशाचाही णटकाव मािसाच्या बांधकामापढुे लागि 

नाही. असं ह े बांधकाम म्हि े स्िापत्यशास्त्राला अनसुरून केलेलं असिं. ददुवैानं ह े

णवनाशकारी स्िापत्यशास्त्र अंमलाि आिण्यापवूी बांधकामाची पवूभियारी म्हिनू काही अन्य 

शास्त्र समजि ंआणि त्यांचा अवलंब करि ंगरजेचं असिं ह ेआपि णवसरिो.  

समाजशास्त्र, अिभशास्त्र, पयाभवरि णवज्ञान, आणि वास्िुणवज्ञान  या बांधकाम नावाच्या 

घराच्या जि ू चार णर्िंी आहिे. त्यांिील कुठलंही एक शास्त्र कमी णकंवा जास्ि महत्त्वाच ं

नाही, पि त्यांचा इिे मांिलेला िम मात्र सचूक आह.े  

समाजव्यवस्िा स्िळ-काळ-सापके्ष असिे. आजच्या काळाि शहरांिून णवर्ि 

कुटंुबपद्धि सवभमान्य झाल्यानं छोट्या सदणनका एकावर एक मजले चढवनू बांधि ं उपयिु 

ठरिं. दसुरीकिे लहान गावािलं घर मोठ्या एकत्र कुटंुबासाठी बांधलं जाि असिं. कुठं एक-

णन 
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दोन मािसं रात्रीपरुिी णनजिार असिाि, िर कुठं िीन णपढ्या अहोरात्र संसार करिार 

असिाि. कायाभलयीन इमारिींच्या बाबिीिही समाजव्यवस्िा समजनू बांधकामाचं णनयोजन 

करि ं सयणुिक ठरिं. महानगरांिनू अनेक दशेा-वंशाच े परुूष व णस्त्रया एकाच णठकािी 

णदवसर्र काम करि असिाि त्यासाठी उणचि प्रमािाि स्वच्छिागहृ,ं र्ोजनगहृ आणि 

झालीच िर पाळिाघरंसदु्धा असायला लागिाि, िरच िे बांधकाम खरं. पवूी घराघराि एक 

परसबाग असे. कुटंुब शेिकरी असो वा नसो, परसबागिे रोजच्या स्वयंपाकाि लागिारे 

कढीपत्ता, िुळस, गविी चहा, अळू आणि मोसमी र्ाजी असे. गावाच ेशहर आणि घराचा 

फ्लॅट झाला िसं परसबागचें पाणकां ग झालं, मग ह ेपदािभ णवकि आिि ं र्ाग झालं. आिा 

उणशरानं जाग येऊन आम्ही ही लपु्त झालेली बाग छिावर नेऊ पाहिोय म्हिज ेनसुिं चकुांच ं

पररमाजभन नव्ह,े िर कााँिीटच्या छिाला णहरवं आच्छादन करून त्यावरून होिारं उष्क्मा 

उत्सजभन कमी करिोय, त्यावरून वाहून पढु े गटारावाटे नदीि जािारं पावसाचं पािी काही 

अंशी जागेवर णजरविोय, ओला कचरा णििेच कुजविोय आणि महापाणलकेच ं काम कमी 

 

इमारिीच्या छिावर फुलवलेली बाग 

http://cityfarmer.info/home-photo-collection-a-terrace-city-farm-at-a-suburban-home-in-pune-

india/  

 

 

http://cityfarmer.info/home-photo-collection-a-terrace-city-farm-at-a-suburban-home-in-pune-india/
http://cityfarmer.info/home-photo-collection-a-terrace-city-farm-at-a-suburban-home-in-pune-india/
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करिोय. ह ेसगळं साधण्यासाठी किानं का असेना पि आपली जीवनशैली बदलिोय, त्यािनू 

पनुरभचना करिोय. या उणशराच्या शहािपिापेक्षा वेळीच णवज्ञानाणर्मखु दरूदृिीने प्रगिी 

आखिा आली िर र्णवष्क्य सखुकर होईल हा यािला मोठा धिा. 

एक कटू सत्य म्हिज े सामान्य णखशाला परवििारी घरं बांधली गलेी नाहीि. 

जाणहरािींच्या णचिाविीन ं आणि गहृकजाभच्या उसन्या पाठबळावर णनमाभि झालेले लाखो 

वगभफूट बांधकाम णवनामालक जनु ंहोि चाललं आह.े याउलट ज्यांना घरांची गरज आह,े असे 

गरीबांच े संसार आधणुनक प्रीकास्ट िंत्रान ेबांधलेल्या र्व्य पलुांच्या आिोशान ेकसेबसे िग 

धरून आहिे.  योजलेलं बांधकाम खरंच गरजेच ंआह े का,  हा प्रश्न सोिवल्यावरच त्याच ं

आणिभक णनयोजन केलं जावं हा आधणुनक बांधकामािला महत्त्वाचा अिभशास्त्रीय दृणिकोन.  

या शिकाि बांधकामशास्त्र इिकं प्रगि झालं आह े की णनवारा म्हिनू केलेल्या 

वास्िूि बाहरेील वािावरि जरादखेील हस्िक्षपे करू शकि नाही. मध्यविी वािानकूुलन 

सेवा उन्हाळ्याि िंिी वाजविे, आणि णवद्यिु णजन्यांवरून दहा-बारा मजले णदवसाि पाच-

दहा वेळा वरखाली करिाना अणजबाि िकायला होि नाही. याि कालांिरानं लक्षाि येि 

असली िरी हमखास हानी होिे स्वास्थ्याची. पि याहून जास्ि नकुसान होिं िे बांधकाम 

साणहत्य दरूवरून आिण्याि पयाभवरिाच.ं राजस्िानाि संगमरवरी / णपवळ्या वालुकाश्माचा 

(साँिस्टोन) आणि कोकिाि जांभ्याचा (लॅटराईट्) वापर केला जाि ं इि, पि बरेचदा 

'एक्झॉणटक णिझाईन'च्या नादाि नमेकं उलटं करून ठेविाि. नदीिील मािीच्या र्ाजलेल्या 

णवटा, र्गूर्ाभिून खिनू काढलेलं पोलाद, अॅल्यणुमनीयम, अपररणमि ऊजाभ जाळून ियार 

होिारं णसमेंट, काच, वकृ्षिोि करून णमळवलेलं लाकूि, यािला एकही पदािभ पयाभवरिपरूक 

नाही ह ेस्िापत्यणवज्ञानाि णशकवि नसले िरी प्रत्येक बांधकाम अणर्यंत्यानं त्याच ंसिि र्ान 

ठेवि ं शास्त्रशदु्ध ठरेल. मळुाि चकुलेलं ऊजेच ं गणिि हजारो सौरणवद्यिु काचा लावनू 

ओढूनिािनू बरोबर आििा यिे नाही. बांधकाम साणहत्य शक्यिो जवळपास णमळिारं 

असावं, मग त्याि वाहिूक खचभ कमी होिोच, णशवाय कारागीर सहज णमळिाि. 
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कोकिाि णमळिारा जांर्ा दगि वापरून णििे बांधलेले घर. 

www.archilovers.com/projects/48718/old-market-library.html  

 

पयाििरणपरूक सावहत्य िापरून केिळ घरेच नाही तर सािििवनक िापराच्या बहुमिली 

इमारतीसुध्दा बनिता येतात. थाइलांडमध्ये  बॅ ांकॉक येथे एका िास्ट्तरुचनाकार ग ाने स्ट्थावनक 

नागररकाांच्या सहकायाितनू  ाकाऊ पदाथि पनुिािपरात आणनू वमन बरुी ओल्ड माके  येथे एक 

ग्रांथालय उभे केले. त्या ग्रांथालयाच्या पो माळ्यािर बनिलेली ही छो ्या ग ासाठी उपयुक्त 

गाठीभे ींची खोली.    www.archilovers.com/projects/48718/old-market-library.html  

http://www.archilovers.com/projects/48718/old-market-library.html
http://www.archilovers.com/projects/48718/old-market-library.html


--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११३ \ 49 

सामाणजक, आणिभक आणि पयाभवरिीय, ह े िीन णनकष पिूभ करिारं णनयोणजि 

बांधकाम पढुे नेण्यासाठी लागिं वास्िुणवज्ञान. त्या त्या र्ागाि पारंपररक गहृरचना स्िाणनक 

पािळीवरील हवामान, उन्हाची व वाऱ्याची वाणषभक चिानसुार बदलिारी णदशा, इ. लक्षाि 

घऊेन णवकणसि झालेल्या असिाि. त्यांच ं महत्त्व समजनू घऊेन आधणुनक रचनांमध्ये ह े

णवचार आििहंी महत्त्वाचं असिं. रचना णनणिि करिाना णठकािाप्रमाि े - म्हिजे अक्षांश-

रेखांश आधाररि - सयूभमागभ रेखाटून, ऋिूंचं र्ान ठेवनू, ऊन वारा यांची णदशा ओळखनू 

बांधकामाची रचना केली जावी. 'अटॅच्ि टॉयलेट'च्या आग्रहाच्या जोिीला ऊजाभबचि, 

पािीबचि व सांिपाण्याचा णनचरा साधावा. कमीिकमी खचाभि जास्िीि जास्ि सोयी 

आखिाना नेमकेपिा असावा. मोकळ्या हवेशीर घरांिल्या लोकांच ंआरोग्य अणधक चांगलं 

राहिं, यासाठी इमारिींची रचना िशी व्हावी. हल्ली बरीच वापरली जािारी सोलर पनॅल 

एका णवणशि अशंाि उर्ारण्याि आली नाहीि, िर वीजणनणमभिीि बरीच घट होिे. मग 

इमारिींची आणि त्यांपढुील रस्त्यांची रचना स्िाणनक सौरिक्त्यांवर आधाररि केली जाऊ नय े

का? 

िोिक्याि काय, िर सहज नजरेस पिेल त्यापलीकिे जाऊन व्यापक णवचार केल्यास, 

संपिूभ वैज्ञाणनक दृणिकोनािून पििाळिी केल्यास, अिांगावधान राखल्यास, बांधकामच 

काय, कुठलंही काम अणधक नटेकं व सवभणहिकारक असंच घिेल. 

▲▲▲ 

लेखक : आश तोष रधान, णवद्यिु अणर्यंिा. बांधकाम क्षेत्राशी दोन दशकांहून अणधक काळ 

संबंध. शनू्य-कचरा जीवनशलैी, िसेच नैसणगभक, शाश् वि शेिीिून सरुणक्षि अन् नणनणमभिी व 

णविरि या णवषयांि रुची. मो. ि.: ९८२३० ३४२६४, इ-मेल : ap@vinzai.com 
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आहार आणि डाएट  

 

लेखि : िॉ. संजीवनी कुलकिी  

 

 
हार म्हिज े आपि रोज खािो िे अन्न, िर िाएट हा आजच्या काळािला सवाभि 

लोकणप्रय णवषय आह.े पररणचि-नािेवाईकांशी होिाऱ् या सहज-गप्पांपासनू िे आरोग्य ,णशक्षि 

णकंवा इिरही णवषयांवरच्या चचाभसत्रांमध्ये होिाऱ् या चचाांपयांि सवभत्र णनम्म्याहून अणधक वेळ 

लोक त्यावर बोलि असिाि. अिाभि, आपल्या दशेाि रोज जेवायला णमळेल अशी शाश्विी 

नसलेल्या लोकांच े प्रमािही लक्षिीय आह;े  त्यांच्या णजवाला रोजचे अन्न णमळवि े हीच 

णचंिा जाळि असिे, त्यामळेु आहाराबद्दलही बोलण्याइिकी सवि त्यांना नसिे. आणिभक 

णस्ििी बरी असलेल्या समाजिराि मात्र णवणवध िाएट्स लोकणप्रय आहिे. त्यांच्याबद्दलच्या 

माणहिीची शोधाशोध करि,े िे करि े - सोिि ेआणि या सवभ काळाि त्याबद्दल बोलि ेहा 

एक नवा छंद णनमाभि झालेला आह.े आहाराबद्दल लोक जागरूक झालेले आहिे असा अिभ 

त्यािून कदाणचि काढिा येईल, मात्र समंजस झाले आहिे असा काढिा येईलसे वाटि नाही.  

 आहारािील कमिरिांमळेु आणि अणिररििांमळेु णनमाभि होिारे अनेक प्रश्न आहिे. 

५०%हून अणधक र्ारिीय णस्त्रयांमध्ये अॅणनणमया म्हिज े रिाि लोहापासनू ियार होिारे 

णहमोग्लोणबन कमी असण्याची णस्ििी आह.े प्रणिनांच्या कमिरिेमळेु णदसिारे आजारही 

आहिे. जीवनसत्त्व े िसेच लोह, कॅणल्शयम यासारख्या मायिोन्यणुरयंट्सच्या कमिरिांमळेु 

काही आजार होिाि. िेही र्ारिाि मोठ्या प्रमािाि आहिे. र्ारिाि गररबी ह्या सवाभि 

मोठ्या समाज-आजारामळेु यािले अनेक प्रश्न णनमाभि होिाि आणि वाढिाि, ह े सगळे 

आपल्याला माहीिच आह.े     

साहणजकच आणिभक पररणस्ििी बरी िे उत्तम असलेल्यांमध्ये ह ेआजार नसिील अशी 

आपली कल्पना असिे. प्रत्यक्षाि मात्र या समाजस्िरािही अ ॅणनणमयासह वेगवेगळ्या 

प्रकारच्या कुपोषिोत्तर पररणस्ििींचे प्रमाि बरेच णदसिे. आणिभक पररणस्ििी सधुारलेल्या 

आ 
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समाजगटाि स्िलूिा हा एक महत्त्वाचा आजार लक्षिीय प्रमािाि णदसिो. त्यािनू अनेक 

गंर्ीर आजारही उद्भवलेले णदसिाि. आहारशास्त्राणवषयीच ेअज्ञान, पारंपररक वा आधणुनक 

गैरसमजिुी,  िसेच बैठी जीवनशलैी, टीव्ही णकंवा कम्प्यटुरसमोरची िासनिासांची बैठक 

याणशवाय जाणहरािबाजी आणि चंगळवादामळेु लागलेल्या चकुीच्या आहारसवयी यामळेु 

वजन वाढि जािे आणि त्यानिंर िे कमी करि ेहा एक णवशेष उद्योग वाट्याला यिेो.  

आजच्या काळाि 

कोित्याही णवषयावरची माणहिी 

णमळवि े ही बोटासरशी करण्याची 

बाब आह.े वगेवेगळ्या अनेक 

िाएटांबद्दलची माणहिी िर 

णमळवावीही लागि नाही. आपल्या 

मोबाईलवर िी कुिी ना कुिी 

पाठविच असिाि. त्यामध्ये णदवकेर,  

दीणक्षि,  जी एम, कीटो, वगेन, द्राक्षकल्प, नैसणगभक अश्या नावांचे आणि नावाजले जािारे 

अक्षरश: शेकिो िाएट्स उपलब्ध आहिे. एक म्हििाि, दर दोन िासांनी खा, शरीराला 

र्केुची र्ावनाच होऊ दऊे नका; िर दसुरे म्हििाि, सोळा िास त्या शरीराला अन्नाणशवाय 

ििप ूद्या, त्याला कळले पाणहज ेकी र्कू लागली की लगेच अन्न णमळिारच नाही. णिसरे 

म्हििाि, एका णदवशी एकाच प्रकारचे अन्नपदािभ णदवसर्र खा, म्हिज ेआज फि र्ाज्यांच े

सपू प्या िर उद्या फि केळी खा. कुिी म्हििाि, णकिीही खा पि फि ‘प्रोटीन्स आणि 

फॅट्स’ खा, िर कुिी म्हििाि, फि द्राक्ष े खा; म्हिजे फि ‘काबोहायडे्रट्स’! काही 

सांगिाि, फि कच्चेच खा, नाहीिर काहींच्या मिे फि िळलेले-णशजवलेलेच खा. जेवि 

नावाच्या प्रत्येक मािसाच्या जीवनािल्या अत्यावश्यक गोिीबद्दल अश्या अनके सचूनांचा 

र्िीमार होि असिो. त्यापकैी काहीिरी आपि केलेच पाणहज,े नाहीिर समाजजीवनाि 

आपि माग े पिू अशी र्ीिी वाटून कुठल्याही णवशेष िाएटची गरज नसलेल्यांनाही िे 

करण्याचा मोह पििो. आपले शरीर ही इिकी णवलक्षि चीज आह ेकी, रोगणनवारिासाठी 

जशी कुठलीही पॅिी उपयोगी पिल्याची उदाहरि े आपल्याला प्रत्यक्ष, णकंवा पसु्िकािून 

णकंवा समाजमाध्यमावर सापििाि िशीच यािल्या कुठल्याही िाएटचा फायदा झाल्याच े
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सांगिारी मािसेही आपल्याला र्टेिाि. आहाराि काही आवश्यक घटक असायलाच हविे 

आणि िे नसले िर कमिरिांच ेआजार होिार, ह ेकाहीवेळा लक्षािच घिेले जाि नाही. बरेच 

िाएट्स व्यायामासह करायला सांणगिलेले असिाि. त्यािल्या रचनमेध्ये पोटाि कमी अन्न 

जाव े अशी योजना असिेच. िो िाएट करायच्या उत्साहाच्या र्राि सरुवािीला णनयम 

पाळलेही जािाि. व्यायामही केला जािो. साहणजकच वजन िोिे कमीही होिे. धकाधकीच्या 

जीवनाि अनेकांना ह े िाएट सरुू ठेवि े जि जाऊ लागिे. त्याि िोिी-िोिी सटू-सवलि 

(अगदी गरज पििे म्हिनूच) घ्यावीशी वाटू लागिे, आणि त्यानिंर िो िाएट मागे पििो. 

कमी झालेले वजन पनु्हा वाढिे.  

काही िाएट कोििेही व्यायाम न करण्याची णकंवा खाण्याच्या प्रमािावर बंधन न 

घालण्याची मरु्ा दिेाि, मात्र त्यासोबि काही अनाकलनीय औषधेही दिेाि. या औषधांच्या 

मागाहून होिाऱ् या दषु्क्पररिामांची जबाबदारी िाएट सांगिारे घिे नाहीि, घिेारही नसिाि. 

अशा िाएट्ससोबिीन े शरीराचा आकार सधुारण्यासाठी वगेवेगळ्या णठकािी  वाढलेली 

अणिररि चरबी कमी करायला व्यायाम न करिा शरीराच्या त्या र्ागाला बाहरेून घषभि 

आणि उष्क्ििा दऊेन इचं-इचं कमी करण्याच्या पद्धिी आहिे, त्यांचा िोटा काही होि नसावा, 

पि त्या णटकाऊ नक्कीच नाहीि. त्यामळेु काही काळाने पनु्हा शरीर मळूपदाला यिेे.    

कुठला िाएट चांगला णकंवा असे िाएट करावेिच की नाही ह े सांगण्याचा या 

लेखाचा हिेूच नाही; मदु्दा इिकाच आह े की आपल्या शरीरसंस्िा प्रत्येकी फरक गहृीि 

धरूनही सामान्यपि े सारख्याच असिाि, आणि वेगवेगळ्या िाएट्समध्ये िर एकमेकांशी 

संपिूभ णवसंगि सचूना असिाि, आणि िरीही िे उपयोगी पििाि अशी ग्वाही दिेारे िसे 

सांगि असिाि. ही पररणस्ििी आपि णचणकत्सक वतृ्तीन े बघावी. िाएटमागच े आपल्याला 

सांणगिले गलेेले णसद्धांि – त्यानसुार केलेला िाएट आणि त्याबद्दल प्रणसद्ध झालेली 

समाधान-मिे ह्याचा अिभच असाय की त्याि कुठेिरी लोचा आह.े बहुिेक सवभ िाएट 

आपल्या शरीराला यंत्र मानिाि आणि त्याच्या चयापचयाच्या प्रणियेबद्दल आपल्याला 

सगळे काही कळलेले आह ेअसे गहृीि धरिाि. यामध्ये सत्य णकंवा णसद्धांि या नावान ेसमोर 

येिाऱ् या काही गोिी केवळ णनखळ सोयीस्कर अदंाज  िर काही िद्दन काल्पणनकही असिाि. 

हा छद्मणवज्ञानाचाच एक प्रकार आह.े आपले शरीर ह ेएक प्रकारचे यंत्र असिे, ह्या म्हिण्याि 

काही प्रमािाि िथ्य असले िरी िे संपिूभ सत्य नाही. णवणवध कारिांनी त्यांच्या कायभवाहीि 
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फरक णदसिाि, त्यांचा संपिूभ अंदाज न घिेा अमकुला फायदा झाला म्हिनू मलाही होईल 

असे मानि ेअिचिीच ेआह.े  

आहारशास्त्र हा वैद्यकशास्त्राचा एक महत्त्वाचा र्ाग आह.े आजवरच्या संशोधनांमधनू 

ससु्पि असलेल्या काही संकल्पनांनसुार आहाराि काय असायला हवे, ह्याचा अंदाज 

वैद्यकशास्त्राला आलेला आह.े आपल्या रोजच्या अन्नाचा त्या दृिीन े णवचार करून काही 

गोिी आपल्याला ठरविा 

येिील. आपल्याला सवाांना 

अगदी शालेय 

अभ्यासिमािनूही त्यांची 

माणहिी णमळालेली आह.े 

आपल्या आहाराि प्रणिन,े 

कबोदके, णस्नग्ध पदािभ, 

जीवनसत्त्वे, कॅणल्शयम, 

लोह, आयोणिन इ. 

मायिोन्यरुीयंट्स, पािी आणि चोिा या सवाांची गरज असिे.    

आपला पारंपररक मध्यमवगीय महाराष्क्रीय शाकाहारी / मांसाहारी आहार त्या दृिीन े

बराचसा संिुणलि, आरोग्यदायी आह.े िरीही त्यामध्य ेकाही सधुारिा करायला वाव आह.े 

आपल्या आहारािून कबोदके आणि णस्नग्ध पदािभ परेुसे णकंवा काही वेळा अणिररिही 

खाल्ले जािाि.  प्रणिनांबाबि मात्र िोिे अणधक सिकभ  राहाण्याची गरज णदसिे. प्रणिनांची 

गरज प्रामखु्याने िाळी आणि किधान्यािनू र्ागिे. आपल्या जेविाि वरि, आमटी, 

किधान्यांच्या उसळी असिाि, त्यांचे प्रमाि वाढवायला हव.े आमटीि िाळ अगदी िोिी व 

पािी जास्ि अशी पद्धि असेल िर िी बदलून आमटी घट्ट, िाळयिु केली पाणहजे.  मगू, 

मटकी, शेंगदाि ेइ. णद्वदल धान्यांच ेदर मािशी रोज ४० ग्रॅम, म्हिज ेपाव वाटी णद्वदल धान्य 

आहाराि हव.े गहू, िांदळू इ. एकदल धान्यांमध्ये प्रणिनांच ेप्रमाि िलुनेने कमी असिे. पाच 

मािसांच्या कुटंुबाि मणहन्याला (िाळी, दाि,े बेसन इ. सवभ णमळून) एकूि समुारे सहा णकलो 

णद्वदल धान्य  वापरले गेले पाणहजे. िांदळू, गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचिी इ. ििृधान्यांचा आणि 

णवणवध िाळींचा आलटून-पालटून वापर करावा. ििृधान्य व किधान्य एकत्र खाि े इि. 

 
 

टिया  

आटण  

दाणे 

फळे 
धान्ये आटण 

ििृधान्ये 

डाळी आटण 

कडधान्ये 
भाज्या 
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त्यानसुारचे वरि-र्ाि, 

मगूिाळ णखचिी, र्ाकरी-

णपठले, उसळ-पोळी, चरुमरेु-

शेंगदाि,े इिली, णधरिी,  

उत्तप्पा असे लहानमोठे बेि 

आपल्या स्वैपाकघराि केले 

जािाि. मोि आिि,े 

आंबवि े यामळेु आहारमलू्य 

वाढिे. या णियांचा वापरही 

आपल्या पारंपररक अन्नपदािाभि केला जािो.   

अनेक शाकाहारी मंिळी अंिे खािाि. अंि्याि उत्तम दजाभच े प्रणिन दधुाच्या 

णिपटीपके्षा जास्ि असिे. ह े प्रणिन िुलनेन े स्वस्िही पििे. काही लहान मलेु नीट जेवि 

नाहीि. त्यांना रोज एक अंिे णदले िर त्यांची प्रणिनांची २५-५० टक्के गरज र्ागिे. 

मोठ्यांनीही शक्य असले िर रोज एक / दोन अंिी खावीि.   

मांसाहाराि णमळिारी प्रणिन े ही उत्तम दजाभची असिाि. त्याि लोह व काही 

जीवनसत्त्वेही चांगल्या प्रमािाि असिाि. णशवाय ह ेलोह शाकाहारी अन्नािील लोहापेक्षा 

चांगले शोषले जािे. आपल्याकिील मांसाहार हा परूक असिो, ही परंपरा चांगली आह.े याच े

कारि मासे वगळिा मांसाहारािील चरबीमळेु रिािील कोलेस्टेरॉल वाढिे व पढु े

हृदयणवकारासारख ेगरं्ीर णवकार होऊ शकिाि. मांसामध्ये चोथ्याचे प्रमाि कमी असिे. ह े

लक्षाि ठेवनू सोबि चोिा णनमाभि करिाऱ् या पालेर्ाज्या घािलेल्या  कोणशणंबरीही आवजूभन 

खाव्याि.  

णहरव्या पालेर्ाज्यांमध्ये लोहाच ेप्रमाि चांगले असिे. रिवाढीसाठी आवश्यक असे 

लोह णवशेषि: शाकाहारी आहाराि एरवी कमी असिे. गहू, िांदळू, ज्वारी, बाजरी या 

ििृधान्यांमधील फायटेट्स नामक घटकांमळेु िे िुटपुंजे लोहही परेुसे शोषले जाि नाही. 

त्यामळेु णनदान एक णदवसाआि िरी पालेर्ाजी जेविाि हवी. आहारािील लोह 

वाढणवण्याचा आिखी एक चांगला मागभ म्हिजे लोखंिाच्या कढईचा व िव्याचा 

स्वयंपाकासाठी वापर करि े (र्ाजी, आमटी कळकू नय े म्हिनू नंिर स्टीलच्या र्ांि्याि 
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काढून ठेवावी.) फॅशनेबल णहदंाणलयम, टेफ्लॉन इ.पके्षा लोखंिाची कढई, िवा ह ेया दृिीन े

चांगले. सणुस्ििीिील कुटंुबािही 

पालेर्ाज्यांचा वापर कमी 

णदसिो. त्यामळेु रिाि 

णहमोग्लोणबन कमी असण्याचा 

आजार म्हिजेच ॲणनणमया 

आपल्याकिे णवशेषि: 

णस्त्रयांमध्ये बऱ्याच वेळा 

आढळिो. ज्या र्ाज्या 

कोवळ्या, कच्च्या खाि े शक्य 

आह,े त्या िशाच खाव्या. उदा. कोवळ्या कोबीची कोणशंबीर, काकिी, गाजर, टोमॅटो, कांदा 

यांपैकी एखाद-दसुऱ्याचा आहाराि कच्च्या स्वरूपाि रोज समावशे करावा. कॅणल्शयमची 

कमिरिा र्रून काढिारे दधू-दही,  केळी, नाचिी आहाराि आवजूभन असावे. आयोिाइज्ि 

मीठ वापरि असाल िर आयोणिनची कमिरिा राहाि नाही, याणशवायचे इिर 

मायिोन्यरुीयंट्स इिके कमी लागिाि की त्यांच्यासाठी मदु्दाम असे काही सहसा कराव े

लागि नाही.   

आपल्याकिे आणिभक पररणस्ििी सधुारली की वरील सधुारिा करण्याऐवजी प्रिम 

दधुा-िपुाच ेप्रमाि वाढणवले जािे. दधुािपुाचा वाढिा वापर आरोग्यदायी व प्रणिणष्ठि राहिीच े

लक्षि समजला जािो. दधुाि उत्तम दजाभची प्रणिने असिाि, पि फि चार टक्के; त्या िुलनेि 

िाळींमध्य े समुारे वीस टक्के! चांगल्या दधुामध्ये चरबी र्रपरू असिे. मवहनाभर रोि 

घतेलेल्या एक वल र ‘चांगल्या’ दधुािून मणहन्याला समुारे दोन णकलो िपू णमळिे. त्यापेक्षा 

जास्ि प्राणिजन्य चरबी पाच मािसांच्या कुटंुबाच्या आहाराि अनावश्यक आणि 

अनारोग्यकारक आह.े यापके्षा जास्ि दधू वापरायचेच असेल िर चरबी काढलेले दधू 

वापरावे. प्राणिजन्य चरबी प्रमािाबाहरे खाल्ली जाि असेल िर रिािील कोलेस्टेरॉल 

अनावश्यकपि ेवाढण्याची शक्यिा आह.े त्याच्यामळेु हृदयणवकाराची शक्यिा वाढिे.   

घराि वापरले जािारे िेलही मयाभणदि असाव.े रोज दरिोई २० ग्रॅम म्हिज े

पाचजिांच्या कुटंुबाि दरमहा िीन णकलो (णलटर) पेक्षा जास्ि िेल वापरले िर आगंिुक वजन 

 

लोहयिु पदािभ 
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वाढिे. गोि व िळलेल्या पदािाांमळेु चरबी वाढिे. त्यामळेु अशा पदािाांचा वापर अगदी 

मयाभणदिच ठेवला पाणहज.े िळलेले णकंवा गोि पदािभ खाण्याि आले िर त्यानंिरच्या जेविाि 

जरा हाि राखनूच जेवाव.े  

आहारासोबिीने व्यायामही महत्त्वाचा मानावा. व्यायाम न करिा वजन कमी करायच े

िर कमी खाि ेआणि/णकंवा साखर आणि चरबीयिु पदािभ पिूभ टाळि ेएवढाच उपाय आह.े 

त्यामळेु काहींना अशिपिा जािव ूलागिो आणि अनेकदा वास्िणवक जीवनाि िे शक्यही 

होि नाही. व्यायामासह संिुणलि आहार ही वजन उिरवायची, णकंवा आवश्यक असल्यास 

वाढवण्याचीही गरुूणकल्ली आह.े प्रामखु्यान े िीन प्रकारचे व्यायाम करावेि. १) श्वासाची 

आणि हृदयणियेची गिी वाढविारे म्हिजे वेगान ेचालि,े पळि,े णजन ेचढि,े उि्या मारि े

यासारखे २) स्नायूंची िाकद वाढविारे आणि ३) शरीराची लवचीकिा, चपळिा वाढविारे. 

आणिभक सबुते्तबरोबर येिारा अनारोग्यकारक बदल म्हिज े ‘फास्ट फूि’ चा वाढिा 

वापर. ह ेपदािभ बरेचसे मैद्यापासनू बनवलेले असिाि. त्यामळेु त्याि जीवनसत्त्व ेफार 

कमी असिाि. कोंिा काढल्यामळेु चोथ्याचे प्रमाि कमी झालेले असिे. चोिाहीन 

पदािभ जास्ि प्रमािाि खाण्याि आले िर संिासला साफ होि नाही, बद्धकोष्ठिा व 

आिि्याच े णनरणनराळे आजार होिाि. पाश्चिमात्य देशाांत चोथाहीन पदाथाांचे 

प्रमाण आहारात वाढल्यामुळे आतड्याच्या ककक रोगाचे प्रमाण गेल्या १०० 

वर्ाांत श्चकत्येक पटींनी वाढले आहे. 
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या िीनही प्रकारांची शरीराला गरज असिे. व्यायामाइिके चांगले दसुरे णनराशाहारक 

(antidepressant) नाही. व्यायामान े शरीराि णनराशाहारक द्रव्य े स्रविाि. व्यायाम कोिी, 

कोििा आणि णकिी करावा हा वगेळ्या लेखाचा णवषय आह.े वय, अपके्षा, आपली िब्यिे, 

इिर काही आजार असि ेअशा अनेक मदुद््यांना धरून िे ठरवाव ेलागिे. 

संिुणलि आहार आणि व्यायाम करि असनूही वजन वाढिेच आह ेअसे सहसा घिि 

नाही. िरीही वाढलेच िर त्यामाग े काही वगेळे कारि, जनकुीय णकंवा इिर काही आजार 

नाही ना ह ेिपासाव.े  

वर म्हटल्याप्रमाि े आपले शरीर ह े काही प्रमािाि यंत्रासारखे असले िरी त्याला 

स्वाद, आविीणनविी ह्यािनू (एरवी यंत्राला नसिारी) आनदं णनमाभि करण्याची कलाही 

अवगि आह.े आपल्याला कुठल्या अन्नाची गरज आह े हहेी या यंत्राला काही प्रमािाि 

कळिे. पोट र्रल्याचेही समजिे. त्यामळेु शरीराचा कल लक्षाि घऊेन आपले वय, वाढीची - 

झीज र्रून णनघण्याची गरज – शरीराची प्रवतृ्ती – बघनू रोजचे जेवि म्हिजेच आहार घिेला 

िरी र्ागण्यासारख ेआह,े त्याउप्पर िुमची मजी.    

 

हा लेख णलणहिाना िॉ. अनंि फिके यांच्या आरोग्यदायी आहार या णटपिाचा आधार घेिलेला आह.े 

▲▲▲ 

लेखक : डॉ. सजंीर्वनी ि लिणी, प्रयास आरोग्य गट, पालकनीिी, संदर्भ यांच्या संस्िापक 

सदस्य. इ-मेल- sanjeevani@prayaspune.org  

 

mailto:sanjeevani@prayaspune.org
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रकथने आकण मानर्वी आहार -  

एि रै्वज्ञाकनि दृकििोन 

भाग १ 

 

लेखि - आ. णद. कव े

 

 

र्वनस्पतींमध्ये त्यांच्या पेकशिांमधील चयापचय चालू ठेर्वण्यासाठी लागणारे 

कर्वतंचि, नाकभिीय आम्ल, पेकशकभकििेतील िाही पाप दे्र आकण कबयांमध्ये 

साठकर्वलेल्या अन्नाचा िाही भाग; येर्वढेच पदाथब रकथनय क्त असतात तर, 

राण्यांच्या शरीरातील मेद र्वगळल्यास इतर सर्वब अर्वयर्व आकण ऊती; िमी 

जास्त रमाणात रकथनय क्तच असतात. त्याम ळे बालिांच्या स योग्य शारीररि 

आकण बौकद्धि कर्विासासाठी तर रकथनांची गरज भासतेच पण र्वाढ पूणब 

झालेल्या व्यक्तींच्या आहारातही दैनंकदन जीर्वनात होणारी झीज भरून 

िाढण्यासाठी रोज िाही रमाणात रकथने असणे आर्वश्यि असते. पण 

आपल्याला रकथनांची असलेली गरज आकण ती भागर्वण्यासाठी असलेले 

पयाबय, यांबद्दल सर्वबसामान्यांमध्ये बरेच गैरसमज आहे. रकथनांबाबत 

रै्वज्ञाकनि दृकििोन िाय दाखर्वतो, ते पाहू या.  

 

णिन हा अनेक अमायनो आम्ले एकमेकांना जोिून ियार झालेला एक मोठा रेि ूअसिो. 

या सवभ आम्लांमध्ये अमाइि (NH2) हा नायरोजनयिु समान दवुा असिो, पि एका 

प्र 
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रकथनांचे स्रोत 
https://www.helpguide.org/images/healthy-

eating/fish-meat-dairy-nuts-etc-500.jpg 

प्रणिनािली सवभ अमायनो आम्ले एकसारखी नसल्याने प्रणिनांना आपि बहुवाररक 

(पॉणलमर) म्हि ूशकि नाही.  

वनस्पिी आपल्या स्विःच्या वाढीला आणि चयनाला लागिारी सवभ अमायनो 

आम्ले स्विः णनमाभि करू शकिाि, पि 

प्राण्यांना मात्र िी आपल्या आहारािनूच 

णमळवावी लागिाि. मानवी शरीरािील 

प्रणिनांमध्ये णवणवध प्रकारची समुारे २० 

अमायनो आम्ले असिाि आणि ही सवभ 

अमायनो आम्ले मानवी शरीरव्यवहाराला 

आवश्यक असल्यान े आपल्या आहाराि 

प्रणिने णकिी हा मदु्दा महत्त्वाचा नसनू त्या 

प्रणिनांद्वारे आपल्या शरीराला आवश्यक 

असिारी अमायनो आम्ले योग्य प्रमािाि उपलब्ध होिाि की नाहीि हा मदु्दा महत्त्वाचा 

असिो. लोह, जस्ि, सेलेणनयम, कोबाल्ट, कॅणल्शयम, पोटॅणशयम, फॉस्फरस, बोरॉन, गंधक, 

आणि अन्य काही खणनज घटक ह े सदु्धा काही णवणशि प्रणिनांशी जोिलेले असल्यान े

प्रणिनांच्या णनणमभिीसाठी ह ेखणनज घटकही आपल्या आहाराि असि ेआवश्यक असिे. 

आपल्या दशेािल्या र्ौगोणलक आणि हवामानणवषयक णवणवधिेमळेु र्ारिाि 

खाद्यपदािाांचीही णवणवधिा आढळिे. धान्यणपकांमध्ये प्रणिनांच ेसवाभणधक प्रमाि गव्हाि िर 

सवाभि कमी प्रमाि िांदळुाि आढळिे. र्ारिाि प्रत्येक राज्यािील हवामानानसुार िेिली 

णपके बदलिाि, आणि त्यानसुार िेिील लोकांचा आहारही बदलिो. णवणवध राज्यांमधील 

जनिा खाि असलेल्या धान्य व किधान्यांमधनू प्रणिनांचा परुवठा णकिी होिो ही आकिेवारी 

पाणहली िर पंजाबी लोक खािाि िो आहार वरकरिी श्रेष्ठ णदसिो, पि या आहारािनू 

णमळिा-या अमायनो आम्लांचा अभ्यास केल्यास असे णदसेल की िांदळू हचे मखु्य अन्न 

असलेल्या दणक्षि र्ारिीय लोकांच्या आहारािूनही त्यांना सवभ अमायनो आम्ले योग्य त्या 
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पंजाबमधील खाद्यपदाथब 

 
दकक्षण भारतातील खाद्यपदाथब 

प्रमािाि णमळिाि. याचे कारि असे की दणक्षि र्ारिाि िांदळू आणि उिदाची िाळ यांच्या 

णपठाचे णमश्रि आंबवनू जे इिली-िोसा-विा-अप्प ेइ. पदािभ केले जािाि त्यांच ेप्रणिनमलू्य 

या आंबवण्याच्या प्रणियेमळेु खपू वाढिे, आणि त्यामळेु इिली-िोसा व र्ाि खािारे दणक्षि 

र्ारिीय आणि िाळ-रोटी खािारे पंजाबी यांच्या प्रकृणिस्वास्थ्याि णकंवा बदुध््यांकािही 

काहीच फरक णदसि नाही. 

जगािील सवभ जीवमात्रांमध्ये 

जी अमायनो आम्ले, प्रणिने आणि 

अन्य नायरोजनयिु संयगु े

आढळिाि, िी मलूिः हविेील 

नायरोजनपासनूच णनणमभली जािाि. 

आपल्या वािावरिािील नायरोजन 

वायचू े प्रमाि समुारे ८०% असिे. 

ऱ्हायझोणबयम, अॅझेटोबॅक्टर, बायररंणकया, अॅसेटोबॅक्टर, सायानोबॅक्टेररया इत्याणद अनेक 

प्रकारचे जीवाि ू हवेिील नायरोजनपासनू अमाइि आणि त्यापासनू अणमनो आम्ले आणि 

प्रणिने बनव ू शकिाि. अन्य कोित्याही जीवमात्राि ही क्षमिा नसल्याने आपि असे म्हि ू

शकिो की हविेील नायरोजनचे णस्िरीकरि करिारे जीवाि ू हचे अन्य सवभ जीवमात्रांना 

नायरोजन उपलब्ध करून दिेाि. 

वनस्पिींनी आपल्या 

उत्िांिीच्या अगदी पणहल्या 

टप्प्यािच प्रकाशसंशे्लषि 

करणाऱ्या जीवािूनंा 

हररिकिांच्या रूपान े आणि 

अन्नापासनू ऊजाभ णनमाभि 

करिाऱ्या अन्य काही 
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जीवािूनंा मायटोकॉणण्ड्रयांच्या रूपाने आपल्या पेणशकांमध्ये कायमच ेसामावनू घिेले. याचा 

फायदा असा झाला की वनस्पिीच्या प्रत्येक णपढीला आपल्या मािेकिून हररिकि आणि 

मायटोकााँणड्रया आपोआपच णमळिाि. परंिु हविेील नायरोजनच े णस्िरीकरि करिाऱ्या 

जीवािूनंा आपल्या पणेशकांमध्ये कायमच े सामावनू घिे ेह ेकाही वनस्पिींना  जमले नाही. 

पि नायरोजनच े णस्िरीकरि करिाऱ्या जीवािूनंा आपल्या पेणशकांमध्ये कायमचे जरी नाही 

िरी आपल्या शरीरामध्ये एका णपढीपरुिे सामावनू घणे्याची क्षमिा आपल्याला किधान्य 

गटािल्या वनस्पिींमध्ये णदसिे. या वनस्पिींच्या मळुांवर असलेल्या गाठींमध्ये ऱ्हायझोणबयम 

गटािले जीवाि ू आढळिाि. ह ेजीवाि ू मािीि राहिाऱ्या अन्य जीवािूपं्रमाि े आपले पिूभ 

जीवन आणि गिुनही मािीि व्यिीि करू शकिािच पि जर िे किधान्य गटािल्या 

वनस्पिींच्या मळुांच्या संपकाभि आले, िर िे या वनस्पिींच्या मळुांमध्ये प्रवेश करिाि, आणि 

मळुांवर गाठी णनमाभि 

करून त्याि राहिाि. 

या गाठींमधील 

वास्िव्याि त्यांना 

लागिाऱ्या सवभ 

जीवनावश्यक 

पदािाांचा परुवठा 

त्यांना आपल्या 

यजमान वनस्पिीकिून 

केला जािो आणि 

त्यांच्या बदल्याि िे 

यजमान वनस्पिीला अमाइि स्वरुपािली संयगुे परुविाि. नायरोजनचे णस्िरीकरि 

करण्यासाठी ऱ्हायझोणबयम जीवािूनंा खपूच ऊजाभ खचाभवी लागिे पि िीही त्यांना यजमान 

वनस्पिीकिूनच णमळिे. या जीवािूनंा येवढी ऊजाभ परुवावी लागल्यामळेु किधान्य 

वनस्पिींच्या णबयांच े प्रणि हके्टर उत्पन्न ििृधान्यांच्या मानाने समुारे २० िे ३० टक्क्यांनी 

 
िडधान्याच्या म ळांर्वरील ऱ्हायझोकबयमच्या गाठी 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen-

fixing_nodules_in_the_roots_of_legumes..JPG  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen-fixing_nodules_in_the_roots_of_legumes..JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen-fixing_nodules_in_the_roots_of_legumes..JPG
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कमी असिे. यजमान वनस्पिी मेल्यावर त्यांची मळेु आणि त्यांवरील गाठी कुजनू त्यांमधील 

ऱ्हायझोणबयम जंि ूपनु्हा मािीि णमसळले जािाि, आणि पढुील हगंामाि वनस्पिींच्या णबया 

रुजल्यावर िे पनु्हा त्या रोपांच्या मळुांमध्ये प्रवेश करिाि.   

गेल्या २५-३० वषाांमध्ये जनकुरोपििंत्राि खपू प्रगिी झाली आह.े या िंत्राचा वापर 

करून कोित्याही वनस्पिीि नायरोजनचे णस्िरीकरि करिारी जनकेु घालि ेआिा ित्त्वशः 

शक्य आह,े परंि ुकिधान्य गटािल्या वनस्पिींच्या उदाहरिावरून आपि असे म्हि ूशकिो 

की हवेिल्या नायरोजनचे णस्िरीकरि करण्यासाठी जर वनस्पिींना आपली स्विःची ऊजाभ 

खचाभवी लागली िर त्या वनस्पिी आपल्या अपेणक्षि उत्पन्नाच्या फि ७० िे ८०% येवढेच 

उत्पादन दिेील. याऐवजी हविेल्या नायरोजनचे णस्िरीकरि करिाऱ्या पि जणमनीि 

स्विंत्रपि ेराहिाऱ्या जीवािूचंी संख्या वाढणवली िर वनस्पिींना बाह्य स्रोिापासनू नायरोजन 

णमळाल्यान े आपल्याला त्याच णपकापासनू चांगले उत्पन्न णमळू शकेल. त्यामळेु 

जनकुरोपिाचा पयाभय आिबट््टयाचा व्यवसाय ठरिो, आणि म्हिनू या िंत्राच्या अभ्यासकांनी 

िो णवचाराि घिेलेला नाही.  

िी.  ी. टिके 

आपि जेव्हा प्रणिनांच्या पाच्यिेचा णवचार करिो िेव्हा आजकाल नव्याने णनमाभि 

केलेल्या बी. टी. जनकुयिु णपकांचा णवचार करिहेी सयणुिक ठरेल. बॅणसलस 

िरुरंणजएणन्सस नामक एका जीवािचू्या शास्त्रीय नावाची बी. टी. ही आद्याक्षरे आहिे. या 

जीवािचू्या पेणशकेि बी. टी. टॉणक्सन नावाचे एक प्रणिन असिे. णवम्लधमी माध्यमाि 

या प्रणिनाच ेएका णवषारी पदािाभि रूपांिर होिे, पि मेरुदिंधारक प्राण्यांच्या जठरािले 

पाचकरस आम्लधमी असल्यान े त्यांच्या पोटाि बी.टी. टॉणक्सन गेल्यास त्यांना 

त्यापासनू अपाय िर होि नाहीच पि उलटपक्षी िे इिर प्रणिनांप्रमािचे पचनू जािे. परंि ु

फुलपाखरे आणि पिंगांच्या अळ्यांच्या पोटािील पाचकरस णवम्लधमी असल्याने, जर 

त्यांनी ह े प्रणिन खाल्ले िर त्यांच्या पोटाि त्याचे णवषाि रूपांिर होऊन त्या मरिाि. 

बी.टी. जीवािूचं ेसंवधभन करून त्या संवधभनाचा कीटकनाशकाप्रमाि ेउपयोग करि ेशक्य 
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असिे. अशा प्रकारच्या णजवंि संवधभनावर आधाररि कीटकनाशकाचा फायदा असा की 

ह े जीवाि ू आपल्या णपकावरील कीटकांच्या अळ्यांना िर मारिािच पि मिृ 

अळ्यांमधनू अणधक संख्येने बाहरे पििारे नव े जीवाि ू नव्यान े यिेा-या अळ्यांनाही 

मारिाि. िोिक्याि म्हिज ेआपि आपल्या णपकावर जर बी.टी. जंिूंच ेसंवधभन फवारले, 

िर आपि कीटकांमध्ये या रोगाची एक सािच पसरव ूशकिो. परंिु आपल्या दशेािील 

रेशीम उद्योगाि वापरल्या जािा-या रेशमाच्या अळ्यासदु्धा या सािीला बळी पिू शकि 

असल्याने बी.टी. जीवािूचं ेसंवधभन कीटकनाशकाच्या रूपाने वापरण्यावर र्ारिाि बंदी 

आह.े संवधभनािल्या णजवंि पणेशका मारून टाकून मागे राहिारे बी.टी. टॉणक्सनयिु 

द्रावि वापरण्यावरही आपल्या दशेाि बंदी आह,े कारि त्याि णजवंि पणेशका नसल्या 

िरी या जीवािूचंी बीजकेु असण्याची शक्यिा असिे. या समस्येवर िोिगा एकच आह,े 

आणि िो म्हिज े जनकुरोपििंत्राने या जंिूच्या पणेशकेिील बी.टी. टॉणक्सन णनमाभि 

करिारी जनकेु उपयिु वनस्पिींमध्य े घालून त्यांची नवी वाि े णनमाभि करि.े अशा 

वनस्पिीच्या सवभ पेणशकांमध्ये बी.टी. टॉणक्सन ियार होिे आणि त्याद्वारे या वनस्पिीच े

अळ्यांपासनू सिि रक्षि होिे. जगाि सध्या मका, सोयाबीन, वांग ेआणि इिरही काही 

खाद्य वनस्पिींची बी.टी. वाि ेणनमाभि करण्याि शास्त्रज्ञांना यश णमळाले आह,े पि खाद्य 

म्हिनू वापरल्या जािा-या णपकांमध्ये बी.टी. जनकु असलेली वाि े वापरण्यावर 

आपल्या दशेाि अजनू बंदी आह,े या णवषयावर बरेच णवचारमंिन चालू आह,े मात्र 

सध्यािरी आपल्याकिे फि कपाशीचीच बी.टी. वाि ेवापरली जािाि. 

बी. टी. टॉणक्सनप्रमािचे सपभणवष हहेी एक प्रणिनच असिे, आणि िे आपल्या पोटाि 

गेले िर आपि िे पचव ू शकिो. त्यामळेु एखाद्यास साप चावल्यास त्याच्यावर जे 

प्रिमोपचार िाििीन ेकरावयाचे असिाि त्यापकैी एक म्हिज ेिोंिान ेिी जखम चोखनू 

जखमेिील णवष आपल्या िोंिाि शोषनू घिे.े अिाभिच हा उपचार करिा-या व्यिीच्या 

ओठांना णकंवा िोंिाि जखमा, णकंवा व्रि असिा कामा नयेि. जर अशाप्रकारे णवष 

शोषिाना िे प्रिमोपचार करिा-या व्यिीच्या पोटाि गलेे िर त्यामळेु णिला कोििाही 

अपाय होि नाही, कारि िे णिच्या पोटाि पचनू जािे. 
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मांसाहार न करिाऱ्या व्यिींच्या आहाराि येिारी प्रणिने ही मखु्यिः वेगवेगळ्या 

वनस्पिींच्या णबयांमध्ये साठणवलेली प्रणिन े णकंवा णहरव्या पानांमधील प्रणिन े असिाि. 

णबयांमधील प्रणिने ही णबया रुजण्यासाठी आणि रुजल्यानंिर त्यािून णनघालेल्या रोपट्याच्या 

प्रािणमक वाढीसाठी जे अनेक प्रकारचे णविंचक लागिाि, िे णनमाभि करण्यासाठी णबयांमध्ये 

साठणवलेली असिाि, िर पानांमधील प्रणिने ही मखु्यिः प्रकाशसंशे्लषिाला आणि श्वसनाला 

आवश्यक अशा णविंचकांच्या स्वरुपाि असिाि. आपल्या अन्नाि सामावल्या जािाऱ्या 

णबयांपैकी किधान्यांमध्ये प्रणिनांच ेप्रमाि अणधक असिे. णबयांमधील संणचि अन्नावर केवळ 

आपि मानवच नाही िर अनेक प्रकारच े प्रािी, पक्षी, कीटक आणि बरुश्या आपली 

उपजीणवका करिाि. त्यांना आपल्या णबया बळी पिू नयिे यासाठी वनस्पिींच्या णबयांमध्ये 

प्राण्यांच्या पचनाि अििळा णनमाभि करिील अशा पदािाांची योजना केलेली असिे. 

आपल्या आहाराि आपि ज्या णबया वापरिो, त्यांमधील किधान्यांच्या बीजावरिाि टॅणनन 

हा पदािभ असिो. जर आपि किधान्ये त्यांच्या बीजावरिासह खाल्ली िर बीजावरिािील 

टॅणननचा बीजांच्या मगजािील प्रणिनांबरोबर संयोग होऊन त्या प्रणिनांची पाच्यिा कमी होिे. 

ह े टाळण्यासाठी आपि किधान्यांच्या णबयांवरील टरफल काढून टाकून त्यांच े िाळीि 

रूपांिर करिो. या प्रणियनेे किधान्यांची पाच्यिा वाढिे, पि मळुािच मानवी आहाराच्या 

दृणिकोनािून किधान्यांमध्ये साठणवलेल्या (संणचि) प्रणिनांची प्रि फारशी चांगली नसिे. 

सरपटिाऱ्या प्राण्यांमधील कासवाच्या काही जािी आणि द. अमरेरकेिील 

गालापागोस बेटांवरील आणि सहारा वाळवंटािील एकदोन जािींच्या सरि्यांचा 

अपवाद सोिल्यास बाकी सवभ सरपटिारे र्चूर प्रािी, म्हिजे साप, सरिे, पाली, 

घोरपिी आणि मगरी ह े प्रािी मांसाहारीच असिाि. याचे कारि पानांमधील 

फेनॉणलक द्रव्य ेअसावे असे प्रस्िुि लेखकाला वाटिे. समुारे सािेसहा कोटी वषाांपवूी 

पथृ्वीवर एक महाकाय उल्का पिली. त्यावेळी आकाशाि प्रचंि प्रमािाि उिालेल्या 

धरुळ्यामळेु पथृ्वीिलावर पििाऱ्या सयूभप्रकाशाच े प्रमाि इिके कमी झाले, की 

वनस्पिींना प्रकाशसंशे्लषि करि े अशक्य झाले. त्यामळेु प्रिम मोठ्या प्रमािावर 
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वनस्पिी नि झाल्या, मग णििक्याच मोठ्या प्रमािावर वनस्पणिर्क्षक प्रािी आणि 

त्यांपाठोपाठ त्यांना खािारे मांसर्क्षक प्रािीही मोठ्या प्रमािावर नि झाले. 

पयाभवरिाि जेव्हा एकदम असा मोठा बदल घिून येिो, िेव्हा त्याचा सवाभि मोठा 

फटका बसिो िो उत्िांिीच्या उच्च पायरीवरील जीवमात्रांना, कारि अनकूुलनाद्वारे 

या जीवमात्रांच े त्यांच्या प्रचणलि पयाभवरिाशी इिके घट्ट नािे जळुलेले असिे, की 

त्यांना या अकस्माि बदललेल्या पररणस्ििीशी जळुवनूच घिेा यिे नाही.  त्यामळेु 

त्यावेळी उत्िांिीच्या णशखरावर असिारे िायनोसॉर नामशेष पावले. पथृ्वीवर सध्या 

णदसिारे सरपटिारे र्चूर प्रािी, म्हिज ेसाप, सरिे, पाली, घोरपिी आणि मगरी, ह े

सवभ प्रािी िायनोसॉरच्या समकालीन होिे, पि िे िायनोसॉरच्या मानाने कमी उत्िांि 

झालेले असल्यान ेत्यांचा िायनोसॉरप्रमाि ेसवभनाश न होिा िे या उत्पािािही काही 

प्रमािाि पथृ्वीिलावर िगनू राणहले. या उल्कापािानंिर जे काही जीवमात्र पथृ्वीवर 

िगनू राणहले त्यांची पनु्हा झपाट्यान े उत्िांिी झाली. या उत्िांिी प्रणियिे सपषु्क्प 

वनस्पिी, आणि त्यांच्याबरोबरच वनस्पिींवर अवलंबनू असिारे कीटक, पक्षी आणि 

सस्िन प्रािी, यांचीही णििक्याच झपाट्याने उत्िांिी झालेली णदसिे. वनस्पिींमध्य े

सवभ प्रकारची पोषकद्रव्य ेअसल्याने बरेच प्रािी वनस्पणिर्क्षकच असिाि. वनस्पिी 

आपली जागा सोिून जाऊ शकि नसल्याने वनस्पणिर्क्षकांपासनू आपले रक्षि 

करण्यासाठी वनस्पिींमध्ये अनेकणवध णवषारी आणि पोषिणवरोधी रसायने णनमाभि 

केली जािाि, पि आधणुनक वनस्पिींबरोबरच उत्िांिी झाल्यान े वनस्पणिर्क्षक 

सस्िन प्रािी, पक्षी आणि कीटक यांच्याि ही रसायन े पचणवण्याची क्षमिा णनमाभि 

झाली. याउलट साप, सरिे, घोरपिी आणि मगरी या सरपटिा-या प्राण्यांची उत्िांिी 

मात्र या कालखंिाच्या आधीच होऊन गेलेली असल्यान,े त्यांच्यामध्ये ही 

वनस्पणिजन्य णवष े पचणवण्याची क्षमिा णनमाभि होऊ शकली नाही. त्यामळेु िे 

मांसर्क्षकच राणहले. 
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संणचि प्रणिनांच ेपोषिमलू्य वाढणवण्याचा आिखी एक उपाय म्हिजे किधान्यांना 

मोि आिि.े किधान्याला मोि येि ेहा रुजण्याच्या प्रणियेचाच र्ाग असिो. या प्रणियेिील 

बी रुजि े आणि रोपाची पढुील वाढ, 

यांसाठी आवश्यक असिारे णवणवध 

णवकर ह े संणचि प्रणिनांपासनूच णनमाभि 

केले जािाि. या णवकरांमळेुच 

णबयांमधील स्टाचभपासनू ग्लकूोज 

णनमाभि करून पढु ेत्याचे सेल्यलुोजमध्ये 

रूपांिर करि,े पणेशणवर्ाजन घिवनू 

आिनू प्रत्येक पेशीि णिला लागिारे 

सवभ घटक णनमाभि करि,े इत्यादी 

प्रणिया घिवनू आिल्या जािाि. सवभ णवकर ह े प्रणिनरूपीच असिाि पि िे णियाशील 

असल्याने त्यांच े पोषिमलू्य आणि पाच्यिाही संणचि प्रणिनांपेक्षा अणधक असिे. याउलट 

प्राण्यांचे केस, णपसे व नखे सोिल्यास त्यांच्या शरीरािील सवभ प्रणिने णियाशीलच असिाि. 

त्यामळेु मांस, मासे, दधू, अंिी, अशा प्रकारच्या प्राणिज पदािाांमधनू णमळिारी प्रणिन ेमानवी 

आहाराच्या दृिीन ेअत्यंि चांगल्या प्रिीची असिाि. आपि सध्या ज्या किधान्य णपकांची 

लागवि करिो, त्यांमध्ये फि सोयाबीनच्या संणचि प्रणिनांचचे पोषिमलू्य प्राणिज 

प्रणिनांच्या जवळपास यिेे. परंि ु सोयाबीन ह े अजनू िरी र्ारिीय आहाराि फारसे वापरले 

जाि नाही. त्यामळेु मांसाहार करायचा नसेल, िर  मोि आलेल्या किधान्यांवरील बीजावरि 

काढून टाकून आपि िी खाल्ली िर आपल्याला त्यांच्यािल्या प्रणिनांचा जास्िीि जास्ि 

लार् णमळविा येईल. 

(िमशः) 

▲▲▲ 

लेखक : डॉ. आनंद िरे्व, अप्रोणप्रएट रूरल टेक्नॉलजी इणन्स्टट्यटू (आरिी) संस्िेचे णवश्वस्ि व संस्िापक 

अध्यक्ष. इ-मेल adkarve@gmail.com   
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छद्मविज्ञानाची पोल खोल 
 

लेखक : वियदवशिनी किे 

 

एखादे वैज्ञाटनक वा णारे टवधान टकिं वा वणणन आिल्या मोर आले, तर ते 

खरोखरच वैज्ञाटनक आहे, की छद्मवैज्ञाटनक हे क े ओळखाल? 

विज्ञानाची पररभाषा िापरून केलेला पण ज्याला िजै्ञावनक बैठक नाही, असा 

यवुक्तिाद म्पहणि ेछद्मविज्ञान. छद्मविज्ञानाचा आि आपल्यािर चहूबािूांनी मारा होत आह.े 

आपण खऱ्या माननू चालत असलेल्या वकतीतरी गोष्टी छद्मिैज्ञावनक अस ूशकतात. िैज्ञावनक 

गहृीतके (हायपॉवथवसस) आवण तथयाांचा (फॅक् ्स) पडताळा पाहण े शक्य असते, पण 

छद्मविज्ञान परीक्षलेा सामोरे िायला कचरते. 

पडताळा म्पहणि ेकाय तर केलेले विधान चकुीचे असल्याच ेवसध्द होऊ शकेल अशी 

एखादी परीक्षा तत्ितः तरी घणे ेशक्य असायला हिे. उदाहरणाथि, पढुील विधान पहा -  

विश्वात कोठेतरी इतर एखाद्या ग्रहािर बुवदिमान जीि अवततत्िात आहेत.   

ह े विधान चकू वसध्द करण े अशक्य आह.े कारण विश्वाचा पसारा अनांत आह.े 

आपल्या आिाक्यातल्या विश्वाची कसनू पडताळणी करूनही आपल्याला बवुध्दमान िीि 

वकां िा त्याांच्या अवस्ट्तत्िाच्या कोणत्याही खणुा सापडल्या नाहीत, तरी आपण अिनू विथे 

पोहोचलो नाही, असे विश्वाचे भाग वशल्लक असणारच आहते. आपण विश्वात दरूदरूपयिंत 

गेलो, तरी ही पररवस्ट्थती बदलणार नाही. त्यामळेु िरील विधानाला िैज्ञावनक म्पहणता येणार 

नाही. याउल  मी िर असे म्पह ले –  
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पृथ्िीवििाय विश्वात कोणत्याही ग्रहािर बवुदिमान जीिाांचे अवततत्ि नाही.  

तर ह े विधान सध्याच्या आपल्या ज्ञानाशी ससुांगत आह,े आवण मला विश्वात 

पथृिीपलीकडे बवुध्दमान िीिाांच्या अवस्ट्तत्िाच्या काही खाणाखणुा िरी वमळाल्या, तरी ह े

विधान चकू वसध्द होईल. म्पहणनू ह ेविधान िैज्ञावनक या विशेषणाला पाि ठरते. 

एक लक्षात घ्या – एखाद ेगहृीतक िैज्ञावनक असण,े ह ेते खरे ठरण्याचे लक्षण नाही. 

उदा. पदाथािचे अणपूके्षा लहान भाग होऊ शकत नाहीत, ह ेविधान िरील वनकष लािल्यास 

िैज्ञावनक गहृीतक आह.े ह े विधान िेर्वहा केले गलेे, तेर्वहाच्या िजै्ञावनक समिेशी ते ससुांगत 

होते, आवण अणपूके्षा लहान असा एक िरी पदाथािचा तुकडा सापडला असता, तरी ते 

चकुीचे असल्याचे वसध्द करता आले असते. वकां बहुना याच पध्दतीने ह ेविधान चकुीच ेआह,े 

ह ेत्यानांतर वसध्द झालेही. 

िैज्ञावनक िेर्वहा तथय (फॅक् ) हा शब्द िापरतात, तेर्वहा काळ्या दगडािरची रेघ वकां िा 

वनरपेक्ष सत्य असा अथि त्याांना अविबात अवभिते नसतो. एखाद्या िैज्ञावनक गहृीतकाच े

अनेकाांनी िेगिगेळ्या पध्दतीन ेपरीक्षण केले, आवण अनेक ियोग ि परीक्षणाांनांतर ते चकुीच े

असल्याच े वसध्द झाले नाही; तर ह े गहृीतक खरे असण्याची शक्यता बरीच िास्ट्त आह,े 

याबद्दल िैज्ञावनकाांमध्ये एकमत होऊ लागते. मग त्याची तथय ह्या विशेषणाकडे बढती केली 

िाते. पण विसांगत वनष्कषि दणेारा एक निा ियोग वकां िा एखाद ेनि े विशे्लषण ह ेदीघिकाळ 

तथय मानल ेगेलेले विधानही चकुीच ेअसल्याच ेवसध्द करू शकते, याची िैज्ञावनकाांना सतत 

िाणीि असते. नि ेज्ञान स्ट्िीकारून, िनु्या ि चकुीच े वसध्द झालेल्या धारणा सोडून; नर्वया 

ज्ञानाशी ससुांगत नर्वया धारणा वनमािण करण,े म्पहणि ेिैज्ञावनक पध्दतीने ज्ञान िवृध्दांगत करण े

असते. नर्वया आवण िेगळ्या विचाराांना सामोरे िाण्याचा खलेुपणा हा िैज्ञावनक दृवष्टकोनाचा 

गाभा आह.े 

छद्मविज्ञान या सगळ्याांपासनू वकत्येक हात लाांब असते. छद्मविज्ञानाचेही िेगिेगळे 

िकार आहते. काही उदाहरण ेपाहूया. 
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ज्योटतषशास्त्र 

ज्योवतषशास्त्राचे मखु्य 

गहृीतक ह े आह,े की 

आपल्या िन्माच्या िेळी 

अिकाशात ग्रहताऱ्याांची िी 

काही दृश्य वस्ट्थती होती, 

त्याचा आपल्या सांपणूि 

आयषु्यािर काही पररणाम 

होणार असतो. हा पररणाम 

काय असेल याची भावकते 

ितििण्याची पध्दती म्पहणिे ज्योवतषशास्त्र. िाचीन भारतातील विद्वानाांनी खगोलविज्ञानात 

उत्ुांग झेप घतेलेली होती. या विद्वानाांनी आकाशस्ट्थ ग्रहताऱ्याांच ेमागि ि त्याांची स्ट्थाने याची 

अचकू भावकते ितििता येतील अशी गवणती सिू े केिळ वनरीक्षणाांच्या िोरािर माांडली. 

आधवुनक खगोलविज्ञानाच्या कसो ्याांिरही ही गवणती सिू े वसध्द झाली आहते. ज्योवतषी 

कुां डल्या बनिण्यासाठी, तसेच भविष्यकथन करण्यासाठी या साऱ्या िैज्ञावनक दृष््टया मान्य 

असलेल्या साधनाांचा िापर करतात. पण म्पहणनू ज्योवतषशास्त्र विज्ञान ठरत नाही. 

िास्ट्तविक ज्योवतषशास्त्राच ेिर वदलेले िे गहृीतक आह,े ती एक िजै्ञावनक कल्पना 

आह,े कारण सांख्याशास्त्रीय पध्दती िापरून त्याचा पडताळा पाहता येऊ शकतो. ज्योवतषाांनी 

केलेल्या भावकताांची सत्यासत्यता साांवख्यकीच े वनयम िापरून केलेल्या भावकताांइतकीच 

वकां िा बरेचदा कमीच असते, ह ेिगेिेगळ्या लोकाांनी केलेल्या ियोगाांमधनू वसध्द झाले आह.े 

पण ह े परुािे नाकारून, योगायोगान े बरोबर ठरलेल्या चार-दोन भावकताांचे हिाले दते 

ज्योवतषशास्त्री आपले चकुीचे वसध्द झालेले गहृीतक सोडायला तयार नाहीत. एक खो ी 

वसध्द झालेली गोष्ट लोकाांना खरी भासिण्यासाठी िजै्ञावनक सांज्ञा ि िैज्ञावनक पध्दतींचा िापर 

केला िात असल्याने, ज्योवतषशास्त्राला छद्मविज्ञान म्पहणाि ेलागते. 
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वास्तुशास्त्र 

िास्ट्तुशास्त्रामध्ये अनेक गहृीतकाांचा 

समािेश होतो. त्यातील काही गोष्टी 

विज्ञानाच्या कसो ीत उत्ीणि झाल्या 

आहते, ि आधवुनक िास्ट्तुविज्ञानाचा 

भाग बनल्या आहते. उदा. ित्येक 

वठकाणी िषिभरात उन्हाची ि िाऱ्याची 

वदशा काय असणार आह,े ह े विचारात 

घऊेन स्ट्थावनक हिामानात िषिभर 

आरामदायी राहील अशी दारे ि 

वखडक्याांची योिना असािी. पण या 

िैज्ञावनक तथय म्पहणनू मान्यता पािलेल्या पारांपररक ज्ञानाकडे बो  दाखिनू िास्ट्तुशास्त्रातील 

सििच सांकल्पना (उदा. िास्ट्तपुरुूषाची िवतमा बनिनू घरात वििवक्षत वठकाणी परुली तर घरात 

सौख्य नाांदते, विवशष्ट वदशाांना दार उघडण ेअशभु असते, इ.) िजै्ञावनक आहते, असा दािा 

करण े म्पहणि ेछद्मिैज्ञावनक बनण ेआह.े छद्मविज्ञान अांधश्रध्दाांना िजै्ञावनक आधार दणे्याचा 

ियत्न करत.े िास्ट्तुशास्त्र ह ेयाचे उत्म उदाहरण आह.े गांडेदोरे बाांधनू, सांमोहनशास्त्राचा ि 

हातचलाखीचा िापर करून सामान्याांकडून पैसे उकळणारे बिुा, आवण अत्याधवुनक 

कायािलयातनू काम करणारे, उांची गाड्याांमधनू वफरणारे ि घरात तोडफोड नाहीतर वकमान 

होमहिन करायला लािनू आपला वखसा भरणारे िास्ट्तुशास्त्री, ह ेदोघहेी एकाच माळेचे मणी 

आहते, आवण सारखेच भोंद ूआहते.   

आयुवेद, युनानी औषधशास्र, इ. इ. 

आयिेुद तसेच यनुानी औषधशास्त्र या मान्यतािाप्त विद्याशाखा आहते, आवण त्याचा 

अभ्यास करून पदर्वया वमळिता यतेात, ि दिाखानेही चालिता यतेात. या दोन्ही पध्दतींच्या 

औषधींची वनवमिती, वितरण ि विक्री ह ेको ्यिधीचा नफा करून दणेारे र्वयिसाय आहते. 
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असे असताना मी छद्मविज्ञानाचे उदाहरण म्पहणनू याांचा उल्लेख करते आह,े याचे अनेकाांना 

आश्चयि िा ेल, रागही येईल. पण िजै्ञावनक दृवष्टकोनातून आपण या विषयाकडे पाहू. 

आयिेुद असो वकां िा यनुानी पध्दती वकां िा इतर कोणतीही पारांपररक औषध पध्दती, 

यामधले उपयोवित ज्ञान ह े वनरीक्षण ि ियोगाांिर आधाररत आह,े हिारो िषे को ्यिधी 

लोकाांनी या पध्दतींच्या पररणामकारकतेचा पडताळा पावहलेला आह.े या पध्दतींची िी काही 

वलवखत ि मौवखक मावहती उपलब्ध आह,े ते अत्यांत बहुमलू्य असे पारांपररक ज्ञान आह.े ह े

पारांपररक ज्ञान, अांधश्रध्दा ि विज्ञान याांमध्ये बरेचदा आपण गल्लत करतो. उदा. दोन 

गारगो ्याांच्या मदतीन ेिाळलेल्या का क्याांच्या वढगािर वठणगी पाडून शेको ी पे िता 

येते, ह ेवनरीक्षण ि ियोगातून वमळालेले पारांपररक ज्ञान आह.े दोन गारगो ्या एकमकेींिर 

घासल्या असता अवननदिे िसन्न होतो, आवण आपल्या शेको ीत आगीची िाणिवतष्ठा 

करून िातो, असा िर कोणाचा समि असेल, तर ती अांधश्रध्दा आह.े गारगो ्याांच्या 

घषिणातून वठणनया का पडतात, ि त्या वठणगीन ेिैिभाराचे ज्िलन होण्याची रासायवनक 

िवक्रया काय आह,े याांचे पदाथिविज्ञान ि रसायनशास्त्रातील तत्ि े िापरून केलेले 

वििेचन ह ेविज्ञान आह.े  

पारांपररक ज्ञान र्वयािहाररक िगात उपयकु्त आह.े समिा, तुम्पही वफरायला गलेेले 

असताना सांध्याकाळी िांगलात िा  चकुलात, तर कडाक्याच्या थांडीत रािभर तग धरण े

ह ेतुम्पहाला गारगो ्या िापरून शकेो ी पे िता येते की नाही, यािर अिलांबनू आह.े 

त्यासाठी तुम्पहाला त्याचे िजै्ञावनक स्ट्पष्टीकरण माहीत असण्याची गरि नाही.  

पण माणसू या िादचू्या स्ट्पष्टीकरणासाठी अांधश्रध्दतेच अडकून पडला असता, तर 

त्याला आगकाडीची वनवमिती करता आली नसती. विज्ञानाचा आधार घऊेन त्यान े

आगकाड्याांची वनवमिती केली, म्पहणनू कदावचत वफरायला बाहरे पडताना तमुच्या 

वपशिीत तुम्पही आगपे ी  ाकलेली असेल. त्यामळेु गारगो ्या शोधत न बसता 

विनासायास तमु्पहाला शेको ी प ेिता येईल. 
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ज्ञान कायिकारणभािाच्या वनरीक्षणाांिर आधारलेले आह.े उदा. अमकु पानाांचा लगदा करून 

तो लेप िखमेिर लािला, तर िखम लिकर बरी होते, वकां िा अमकु िनस्ट्पतीच्या सालीचा 

अकि  तापािर ि डोकेदखुीिर रामबाण उपाय आह,े इ. आयिेुद, यनुानी ि इतरही पारांपररक 

औषधे ही मखु्यतः शरीराची िवतकारशक्ती िाढितात. अपायकारक विषाण ूि िीिाणूांशी 

मकुाबला करत करतच माणसू उत्क्राांत झाला आह.े त्यामळेु ििळििळ ८०-९०  क्के 

आिाराांिर आपण चाांगल्या िवतकारशक्तीच्या िोरािर मात करू शकतो. त्यासाठी कृविम 

रसायनाांचा िापर करण्यापेक्षा विषाण ू ि िीिाणूांबरोबरच उत्क्राांत झालेले आवण त्याांच्या 

विरोधात काम करणारे नैसवगिक पदाथि िापरण े आपल्याला बऱ्याचशा इतर अवनष्ट 

पररणामाांपासनू िाचि ूशकते. इथपयिंत सारे काही ठीक आह,े माणसाच्या उपयोगाच ेआह,े 

आवण त्यामळेु ह ेज्ञान पढुच्या वपढ्याांना वशकिले गलेेच पावहिे. 

पण िेर्वहा 

िाचीन लोक 

आपल्याला 

वदसत असलेल्या 

कायिकारणभािा

ची वचवकत्सा 

करू लागले, 

तेर्वहा त्याांना 

िीिशास्त्राच,े 

िीिरसायनशास्त्राच,े आनिुांशशास्त्राचे ज्ञान नर्वहते. त्यामळेु त्यािेळी त्याांच्या हाताशी 

असलेले तु पुांिे ज्ञान ि काही धारणाांचा िापर करून त्याांनी काही गवृहतके माांडली. त्याांची 

तपशीलिार िणिन े असणारे वलवखत ि मौवखक सावहत्य ह े या औषध पध्दतींच े मलूाधार 

आहते. या िाचीन तज्ञाांना त्यािेळचे िजै्ञावनकच म्पह ले पावहिे, कारण त्याांनी असे का, हा 

िश्न विचारला, ि आपल्या परीन ेत्याचे उत्र शोधण्याचा ियत्न केला.   

ज्या पारांपररक ज्ञानाच्या िोरािर या औषधपध्दती उभ्या रावहल्या, त्याच ज्ञानाला 

िैज्ञावनक दृवष्टकोन, ि िैज्ञावनक वचवकत्सेचा परीसस्ट्पशि होऊन आधवुनक िैद्यकशास्त्र वनमािण 
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झाल.े िीिशास्त्रीय ज्ञान िसिसे पढु े िात गलेे, तसा सांशोधकाांनी आधवुनक 

िैद्यकशास्त्राचाही विकास ि विस्ट्तार केला. यात काही चकुाही झाल्या, पण िैज्ञावनक 

दृवष्टकोनाचा आधार असल्याने चकुाांपासनू धडे घते, निनिीन ज्ञान वनवमिती होत रावहली. 

याउल  आयिेुदाचायि, यनुानी िैद्य, पारांपररक िैद ूइ. शेकडो-हिारो िषािंपिूी केल्या गेलेल्या 

माांडणीलाच धरून बसले आहते. बाबा िाक्यां िमाणां ही ितृ्ी कोणत्याही सांदभाित असो, ती 

अिैज्ञावनकच आह.े िश्न विचारून वचवकत्सा करण्याची सरुुिातीच्या काळातील परांपरा या 

पध्दतींच्या अभ्यासकाांनी काळाच्या ओघात कोठेतरी  ाकून वदली आह.े नर्वया िीिशास्त्रीय 

ज्ञानाकडे ते दलुिक्ष करतात, आवण कफ – िात – वपत् िकृती वकां िा काहीतरी औषधी  ॉवनक 

वपऊन रक्त शधु्द होते, इ. धारणाांतच ते गरुफ ून पडतात. आधवुनक विज्ञानातील सांकल्पनाांशी 

पारांपररक ज्ञान िळुिनू घणे ेशक्य असनूही, ह ेकरण्याला त्याांचा विरोध असतो. आधवुनक 

िैििैज्ञावनक ज्ञान विचारात न घतेा कालबाह्य स्ट्पष्टीकरणाांना विज्ञानाच ेनाि दऊेन अवधकृतता 

वदली िाते, म्पहणनू या औषध पध्दतींमधील सैध्दाांवतक वििेचनाांना छद्मविज्ञान म्पहणाि े

लागते. 

पण मी ह े पनु्हा एकदा अधोरेवखत करेन की ज्योवतषशास्त्र ि िास्ट्तुशास्त्राच्या 

भोंदवुगरीपके्षा ह ेिकरण िेगळे आह.े यात बर्वहांशी फसिाफसिी नाही. त्या क्षेिातील तज्ञाांचा 

दृवष्टकोन अिजै्ञावनक असल्यान े या शास्त्राांची िगती खुां ली, ि त्यामळेु त्याांची उपयकु्तता 

मयािवदत रावहली. िोिर या मयािदते या औषध पध्दतींचा िापर होतो आह,े तोिर कोणाचेच 

फारसे काही वबघडत नाही. पण अिजै्ञावनक ि कालबाह्य सांकल्पनाांच्या िोरािर 

एड्ससारख्या असाध्य रोगािर रामबाण उपाय सापडल्याच,े वकां िा आधवुनक िैद्यकीय 

उपचाराांपलीकडे गेलेल्या कॅन्सरच्या रुनणाांना बरे करण्याचे दाि े केले िातात, तेर्वहा ह े

तथाकवथत ज्ञान छद्मविज्ञान आह,े ह ेठासनू साांगण ेगरिचेे होते. 

छद्मविज्ञानाच्या अशा विविध छ ा आहते. त्या सिािंनाच आपण िश्न विचारले 

पावहिेत, आवण आपल्या आयषु्यातून अशा कल्पनाांची उचलबाांगडी केली पावहि.े  

▲▲▲ 

लेखक : टियदटशणनी कवे, समवुचत एन्र्वहायरो  ेक, पणेु याच्या सांस्ट्थापक, सांचालक ि शैक्षवणक सांदभि 

सांपादक ग ात सहभागी. इ-मेल pkarve@samuchit.com 

mailto:pkarve@samuchit.com
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णवज्ञान णशक्षिािनू वैज्ञाणनक दृणिकोन 

होमी र्ार्ा सेंटर फॉर सायन्स एज्यकेुशन येिे  

िॉ. णववेक मााँटेरो यांनी णदलेल्या र्ाषिाचा अनवुाद - र्ाग २ 

 

लेखि : िॉ. णववके मााँटेरो 

रूिािंतर : नीवलमा सहस्रबदेु्ध 

 

ज्ञाणनक दृणिकोन म्हिज े काय, वजै्ञाणनक पद्धि म्हिज े काय आणि यांचा राजकारि व 

समाजकारि यांच्याशी काय संबंध असिो, ह े आपि मागच्या र्ागाि पाणहले. (िैज्ञावनक 

दृवष्टकोनाच्या सांदभाित विज्ञान वशक्षणाची भवूमका- भाग १, वििेक मााँटेरो, शैक्षवणक सांदभि 

अांक १११, पान ६४.) आिा त्याचा णशक्षिाशी असलेला संबंध पाहू. 

र्ारिाच्या संणवधानामध्ये (article 51 A (h)) प्रत्येक नागररकाची मलूर्िू किभव्य े णदली 

आहिे - 

वैज्ञाणनक दृणिकोन बाळगि,े चौकस 

बदु्धी णजवंि ठेवि,े मानविावाद, आणि सधुारिा 

यासाठी प्रयत्न करि.े पि ह े सगळे प्रत्यक्षाि 

आिायचे कसे? त्यासाठी एक चांगली सरुुवाि 

२००५चा राष्क्रीय अभ्यासिम आराखिा 

(NCF: National Curricular Framework 

2005) आणि२००९चा णशक्षि-हक्क कायदा  

(RTE:  Right to Education 2009)  

यामधनू झाली आह.े   

RTE 2009 या कायद्यानसुार दजेदार 

वै 

 
र्ारिीय संणवधानाचे प्रास्िाणवक 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_India

#/media/File:Constitution_of_India.jpg  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_India#/media/File:Constitution_of_India.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_India#/media/File:Constitution_of_India.jpg
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प्रािणमक णशक्षि हा प्रत्येक नागररकाचा मलूर्िू हक्क झालेला आह.े केवळ शाळेि प्रवेश 

णदला म्हिज ेकायद्याची अंमलबजाविी पिूभ होि नाही. आिापयांि केवळ समिेची वागिकू 

णदली, सारख े प्रणिणनणधत्व णदले, प्रवेशाची संधी णदली की झाले... असे म्हटले जाई. मात्र 

त्याहून मलूर्िू णवचार करण्याची आज गरज आह.े सवभ प्रकारच े फरक, णवणवधिा आणि 

अर्ाव लक्षाि घऊेन पररिामांची समानिा साधली जाईल याची काळजी घ्यायला हवी. 

दजेदार णशक्षिाद्वारे  असमानिेचा अििळा ओलांििा यायला हवा. 

दजेदार कशक्षण 

आिखी एक महत्त्वाची गोि म्हिज े बहुसंख्य लोकांपयांि दजेदार शालेय णशक्षि अजनूही 

पोचलेले नाही. काही शाळांमध्ये उत्कृि णशक्षि णमळिे याि वादच नाही, पि इिरत्र 

सामाणजक-आणिभकदृि्या वंणचि गटािली मलेु, मलुी यांना आत्मणवश्वासाच े बळ णमळाव,े 

प्रणिष्ठा णमळावी असे अिभपिूभ शकै्षणिक अनरु्व काही णमळि नाहीि. प्रािणमक णशक्षिाच े

सावभणत्रकीकरि करायची 

इच्छा अभ्यासिमाच्या 

रचनेिून णदसायला हवी. 

सांस्कृणिक णवणवधिेच े

‘दशभन’ घिले म्हिज े सारे 

काही झाले असे नव्ह.े 

णवणवध सामाणजक - 

आणिभक पाश्वभर्मूी 

असलेल्यांना, शारीररक, 

बौणद्धक, मानणसक वैणवध्य 

असलेल्या मलुामलुींना 

शालेय णशक्षिाि यश 

णमळविा आले  पाणहज.े 
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समतेसाठी कशक्षण  

र्ाषा, संस्कृिी, जाि, धमभ, णलंगर्ाव यािील असमानिेमळेु येिाऱ्या अिचिींवर उपाय 

शोधले पाणहजिे. त्यासाठी धोरि,े योजना िर हव्यािच, णशवाय णशक्षिशास्त्रानसुार 

आखलेल्या कृिींचाही वापर प्रािणमक णशक्षिापासनूच केला जायला हवा. 

सामाणजकीकरिाच्या असमान संधींमळेु येिाऱ्या अिचिींवर माि करण्याचे बळ णशक्षिािनू 

णमळाले पाणहजे. समिेचा आणि स्वायत्तिेचा मागभ णशक्षिामळेु उपलब्ध व्हायला हवा. 

सर्वाांसाठी दजेदार कशक्षण  

NCF 2005 मध्ये दोन फार महत्त्वाच्या गोिी मांिल्या आहिे- 

एक िर णशक्षिाचे सावभणत्रकीकरि आणि दजेदार णशक्षि या दोन बाबी एकमेकांच्या 

णवरोधी नाहीि असे स्पि केले आह.े त्या परूक असनू एकमेकांची  िाकद वाढविाऱ्या 

आहिे. एकाणशवाय दसुऱ्याला फारसा अिभही नाही. जो समाज समिा आणि न्यायावर 

आधारलेला नाही, त्या समाजाि दजाभ फार काळ वाढू शकि नाही. 

NCF 2005 मध्ये दजाभबद्दल समग्रपि े णवचार केलेला आह.े एकेका णवषयाच्या 

क्षेत्राि गाठलेली उंची असा संकुणचि अिभ लावलेला नाही. 

केवळ णशक्षि घणे्याची समान संधी णदल्यान े र्ागिार नाही, िर णशक्षि घणे्याच े

पररिाम जेव्हा समान णदसिील, िेव्हाच त्या णशक्षिाचा दजाभ चांगला आह े असे म्हििा 

येईल. जन्मजाि णवषम पररणस्ििीवर ज्या णशक्षिामळेु माि करिा येिे, िे चांगल्या दजाभच े

णशक्षि! 

याच्या पढु ेजाऊन आपल्याला दजदेार णवज्ञान-णशक्षिाची व्याख्या करायला हवी -  

● सवभ मलेु सहजपि ेणवज्ञान णशकिाि, 

● समजनू घऊेन णवषय णशकिाि, 

● कृिीच्या माध्यमािनू णशकिाि,  
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● स्विःला पिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधि णशकिाि, आणि 

● सवाांच्या मनाि वैज्ञाणनक दृणिकोन ियार होिो, 

िे णवज्ञान-णशक्षि दजेदार म्हििा यईेल. 

              रै्वज्ञाकनि दृकििोनाचे सार्वबकत्रिीिरण 

िोिक्याि, NCF 2005 आणि RTE 2009 यांनी दजेदार णवज्ञानणशक्षिाच्या 

सावभणत्रकीकरिासाठी म्हिजेच वैज्ञाणनक दृणिकोनाच्या सावभणत्रकीकरिासाठी एक कायदशेीर 

जनादशे णदलेला आह.े ह ेणशक्षि कसे दिेा येईल? 

             त्याचा पाया नैसणगभक णवज्ञानान ेघालिा येईल. दशेर्रािल्या प्रत्येक शाळेि यासाठीची साधन े

ियार करिा येिील. 

                 AIPSN (All India People's Science Network) न े आंिरराष्क्रीय खगोल 

वषाभणनणमत्त २००९ साली - णवश्वाच ेसावभणत्रकीकरि- ही मोहीम सरुू केली. त्यावेळी त्यांनी जे 

प्रयोग घिेले, टेणलस्कोपसारखी साधने शाळाशाळाि ियार करायला णशकवली, िी याच े

उत्तम उदाहरि आहिे. 

दजेदार कर्वज्ञान कशक्षणाचे  सार्वबकत्रिीिरण 

अनेक समणवचारी संस्िांनी णमळून यासाठी प्रयत्न 

करिा येिील. त्यासाठी स्विःच बनवलेल्या 

खेळण्यािून, साधनांिून, प्रयोग करून मलुांना  

त्यांचा पररसर जािनू घिेा यायला हवा. शाळेशाळेि 

अशा प्रयोगशाळा उभ्या राहायला हव्याि. अशी 

खेळिी arvindguptatoys.com या साईटवर 

पाहायला णमळिील. 

● यासाठी साधन-संकलनाची सरुुवाि िाििीने करायला हवी आह.े अिाभि साधन े

र्रपरू उपलब्ध होिील, योग्य णनवि मात्र करायला हवी. 
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● पाठ्यिमाला अनसुरून असलेले प्रयोग आधी णनविावेि. 

● सहज सामान गोळा करिा येईल असे हवेि. 

● काही िरी आियभकारक पररिाम असिारे हवेि. 

● खचभ कमीिकमी हवा. 

● का आणि कसे... अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापयांि प्रवास व्हायला हवा. 

● प्रयोगांची दवेािघवेाि मलुांना, णशक्षकांना सहज करिा यावी. 

● प्रयोगाची रीि सवाांना सहज उपलब्ध व्हायला हवी. 

● प्रयोगांना एका सणमिीची णकंवा णशक्षकगटाची मान्यिा घऊेन िे णनणिि करावेि. 

याच पद्धिीन ेAIPSNन ेसयूभग्रहि,े शिु अणधिमि (२००४, २०१२), आंिरराष्क्रीय 

खगोल वषभ २००९, Eyes on ISON२०१३ अशा मोणहमा राबवलेल्या आहिे. 

 

अिाभि नैसणगभक णवज्ञान, गणिि, र्ौणिक, रसायन... यांच्या णशक्षिापढु े जाऊन 

सामाणजक वास्िव, िंत्रज्ञानाचा प्रणिगामी वापर यांच्याकिेही णववेकी दृिीन ेपाहायला णशकाव े

लागिे.. िेिे िर वैज्ञाणनक दृिी अणधकच महत्त्वाची असिे.  

▲▲▲ 

लेखक : डॉ. कर्वरे्वि मााँटेरो, पीपल् स सायन् स मवु् हमेंटचे (पीएसएम) सांस्ट्थापक सदस् य, नवणनणमभिीचे 

संस् िापक, गणिि आणि णवज्ञान णशक्षिाि संशोधन आणि कायभ.   

इ-मेल  vivekmonteiro@yahoo.com 

रुपांिर : नीकलमा सहस्रब दे्ध, शैक्षणिक संदर्भ द्वैमाणसकाच्या संपादक गटाि सहर्ागी.  

इ-मेल neelimasahasrabudhe@gmail.com 

mailto:vivekmonteiro@yahoo.com
mailto:neelimasahasrabudhe@gmail.com
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सूची :  अंि ११३ (ऑगस्  -  ् ेंिर २०१८) 

क्र. लेख लेखक कळीचे शब्द (की वडण ) 

१. नाही तर आम्पही 

करणार तरी काय 

मोहन दसे कविता, सामाविक िास्ट्ति 

२. #विचारा‘का?’ गीता महाशब्द,े 

वििेक मााँटेरो 

  

िैज्ञावनक दृवष्टकोन, विज्ञान, धमि, 

धमिवनरपेक्षता, डॉ. दाभोळकर, हमे ू

अवधकारी, गौतम बदु्ध, स्ट्िामी 

वििेकानांद, राष्रीय िैज्ञावनक 

दृवष्टकोन वदिस, भारतीय 

राज्यघ ना 

३. विज्ञान आवण 

समाि – डॉ. नरेंद्र 

दाभोळकर भाषण 

- भाग २ 

डॉ. नरेंद्र 

दाभोळकर 

विज्ञान, िैज्ञावनक दृवष्टकोन, 

समािर्वयिस्ट्था, िश्न विचारणे, 

कु ुांबातली एकावधकारशाही, 

महापरुुषाांचां दिैतीकरण, रूढी-

परांपराांचा पगडा 

४. सगळां वडवि ल ह े

पयाििरण परूक 

आह े? 

  

लेखक: विस्ट्तोफ 

मॅनडेलेन          

रूपाांतर : सांिीिनी 

आफळे 

पयाििरण, इां रने , हररतगहृ िाय,ू 

काबिन डाय ऑक्साईड, इमेल, पेपर 

विां ींग, िेब सवफिं ग, मावहती 

तांिज्ञान, सांपकािचे तांिज्ञान,  

क्लाऊड कॉम्प्यवू ांग, काबिन 

फू विां ,  कबिभार, िागवतक 

तापमानिाढ 

५. भारताचा बहृत  

इवतहास शोधताना 

-  

भाग १ 

  

श्वेता वसन्हा 

दशेपाांडे 

अनिुाद- ज्ञानदा 

गद्र-ेफडके    

भारतीय इवतहास, हड्पा, वसांध ू

सांस्ट्कृती, आयि, द्रविड, सांस्ट्कृत 

भाषा, लॅव न भाषा, अहार सांस्ट्कृती, 

माळिा सांस्ट्कृती, िसाहतिाद 
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६. वहरिी समदृ्धी की 

वहरिे िाळिां ?  

केतकी घा े,  

मानसी करांदीकर 

िकृ्षारोपण, हररतीकरण, नैसवगिक 

पररसांस्ट्था, दिेराई, सांरवक्षत िने, 

िनीकरण, स्ट्थावनक िनस्ट्पती, 

परदशेी िनस्ट्पती, िैिविविधता 

७. िैज्ञावनक 

दृवष्टकोनातनू 

बाांधकामक्षेि 

आशतुोष िधान बाांधकामशास्त्र , िास्ट्तवुिज्ञान, 

पयाििरण, स्ट्थावनक सांसाधनाांचा 

िापर,  ाकाऊ पदाथािंचा पनुिािपर, 

गच्चीिरील परसबाग 

८. आहार आवण 

डाए  

डॉ.सांिीिनी 

कुलकणी 

आहार,  डाए ,अॅवनवमया,चुकीच्या 

आहारसियी,छद्मविज्ञान,पारांपररक 

आहार,अन्नघ क,डाळी, 

पालेभाज्या अांडी, दधू, र्वयायाम, 

९. िवथने आवण 

मानिी आहार – 

एक िैज्ञावनक 

दृवष्टकोन -  

र्ाग १ 

आ.वद.किे िवथने, िवथनाांच ेिकार,अमायनो 

आम्पले, आहार, माांसाहार, 

शाकाहार, ऱ्हायझोवबयम िीिाण,ू 

नायरोिनच ेवस्ट्थरीकरण, कडधान्ये, 

ज्िारी, िनस्ट्पतींमधील िवथने, दधू, 

बी. ी.  ॉवक्सन, बी. ी. िाणे    

१०. छद्मविज्ञानाची 

पोल खोल 

  

  

वियदवशिनी किे छद्मविज्ञान, िैज्ञावनक दृवष्टकोन,  

िैज्ञावनक गहृीतके, िैज्ञावनक तथये, 

ज्योवतषशास्त्र, िास्ट्तशुास्त्र, 

आयिेुद, युनानी औषधशास्त्र, 

पारांपररक ज्ञान 

११. विज्ञान वशक्षणातनू 

िैज्ञावनक दृवष्टकोन 

- 

र्ाग २ 

डॉ. वििेक मााँ ेरो 

रूपाांतर – 

नीवलमा सहस्रबदेु्ध 

िैज्ञावनक दृवष्टकोन,                 

विज्ञान वशक्षण, राष्रीय 

अभ्यासक्रम आराखडा,  

वशक्षण-हक्क कायदा, दिेदार 

वशक्षण, वशक्षणाचे साििविकीकरण, 

AIPSN, 
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     इ-शकै्षविक संदर्ा 
आता सर्ाांसाठी मोफत उपलब्ध  

 

२०१८ सालामध्ये शकै्षणिक संदर्भची छापील आवतृ्ती न काढिा इ-अंक प्रकाणशि 

करण्याची सरुुवाि केली आह े आणि आपला त्यास र्रघोस प्रणिसाद णमळिो आह े

त्याबद्दल धन्यवाद. 

• आपल्याला इ-अंक हवा असल्यास संदर्भ सोसायटीच्या वेबसाईटवरून 

(www.sandarbhsociety.org) णकंवा sandarbh.marathi@gmail.com या  

इ-मेलवर आपला इ-मेल पत्ता आम्हाला  कळवावा. सोबत आपले पणूि नाि, पत्ा 

आवण र्वयिसाय /पेशा आवण whatsapp क्रमाांक कळिािा. 

• इ अंक करिाना छपाई खचभ जरी वाचला िरी िीटीपी, कायाभलयीन खचभ, लेखा परीक्षि 

असे अनेक खचभ आहिेच. दिेगी रूपाने आपि या खचाभचा र्ार उचलू शकिा. 

त्यासाठी आपिास णवनंिी आह े की, आपला सहर्ाग वाणषभक दिेगी रूपाि संदर्भ 

सोसायटीकिे पाठवावा. दिेगीवर आयकर सवलि णमळू शकिे. 

• देणगीसाठी तपशील  

❖ रोख रक्कम कायाभलयाि जमा करू शकिा. 

❖ चेक णकंवा िी िी : ‘संदर्भ सोसायटी’ या नावाने पिु ेयेिे वटिारा असावा. 

❖  इ-पेमेंट : Sandarbh Society      

       Account No.: 20047006634 

       Bank of Maharashtra, Mayur Colony, Pune 

       IFS Code: MAHB0000852 

 

शकै्षणिक संदर्भ,  

द्वारा समणुचि एन्व्हायरोटेक, ६, एकिा पाकभ ,  

णनणमभिी शोरूमच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्िा, पिु-े ४.  

फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० िे संध्या. ५,  सोम. िे शणन.) 
इ मले : sandarbh.marathi@gmail.com 
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सर्वलतीच्या दरात अंि कर्विी  

अंि िमांि  सखं्या  मूळ किंमत (रु.) सर्वलतीची किंमत (रु.) 

८० -१०९  २५  ११५०/ १०००/- 

३९-७९  ३०  ७६०/- ६००/- 

 

आधीच ेअंक हवे असल्यास ८० अंकांचा संच रू. २१००/- मध्ये उपलब्ध आह.े 

मयािवदतच सांच वशल्लक आहते. उपलब्धतेची चौकशी करून मग पैसे पाठिािे. 

अंक खालील पत्त्यावर उपलब्ध होतील,  

वकां िा बॅ ांक रान्सफरने पैसे पाठिल्यास आपण वदलेल्या पत्त्यािर कुररयरने पाठिले िातील.  

कुररयर खचभ वेगळा. 

 

 

 

शकै्षणिक संदर्भ,  

द्वारा समणुचि एन्व्हायरोटेक, ६, एकिा पाकभ ,  

णनणमभिी शोरूमच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्िा, पिु-े ४.  

फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० िे संध्या. ५,  सोम. िे शणन.) 
इ मले : sandarbh.marathi@gmail.com 

 

शैक्षणिक संदर्भ: ऑगस्ट्  - स् ेंबर२०१८ RNI Regn.No. : MAHMAR/1999/3913  

मालक, मदु्रक, प्रकाशक पालकनीिी पररवार कररिा संपादक नीणलमा सहस्रबुदे्ध  

यांनी अमिृा णक्लणनक, संर्ाजी पूल कोपरा, कवे पि, पिेु ४ येिे प्रकाणशि केल.े 


